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 قدیر دانلیق

 

 یولداشیم علیرضا عقیقی بخشایش جانابالریندانیری گلمیشکن حورمتلی 

ندا منه دایاق دیرک اولوب تشکور ائله مه لییم کی بو سوزلوگون چاپ اولماقی

هر نه ی سوز خزینه میزدن اوالن آلتون قیمتلی)مقالید الترکیه( اثر تا بو

تئزلیگینن خالیقیمیزین الینه یتیشسین )اینتشارات بخشایش(باشیچی اوالراق 

ه لرینه یورولمایاسان قالرینا گوره بیلده دورماهممشه مدنیتیمیزین کئشگین

 .دئیرم 

 

 

 

 

 



 خزینه میزسوز

 

هر خالیقین گئچمیشدن قاالن  ال یازی سوزلوک کیتابی اونون قیزیلدان 

سوز اولوس آرا سی هیچ بیر وارلیق  دادونیاسایلیر ؛ قیمتلی اوالن ثروتی

 ینسوز اصلینده وارلیق ؛ثروتینه هله کی چاتانماییب

ا یازی پوزو اولماسایدی دونن کی یاشایان .دوغورداند دئمکدیر؛ترجمانیدیر

. نه یاخچی کی ی نجه تانییا بیلردیلر؛یاشایانالر کی نن قاباقلریاینسان اوز

یوز ایللیکلر دونه  ؛دوالنیرشعیر و اینجه صنت  و یازیوارلیقین قاتیندا سوز

اقالرینا گلجک نسیله چاتدیرانالراصلینده اوزلرین تاریخ دونه سس سور

ملی ثروتیمیزه  دهبیزیم کی . شوکورلر اولسوناخالیبالر بویی دیری س

کاشقارلی ماحمود بابامیزدان اوزو تاریخاصاحاب دورانالریمیز اولوب ؛

سوزلوک)فرهنگ  دهده بیزیمنوزنیقیزیل  حجیملیبری توتساق نچه نچه آغیر

بو اینجی لرین ایچینده مقالید الترکیه دئدیگیمیز پته  ؛ولغت(کیتابیمیز اولوب

ینه سی دوغوردان بیزیم خالقیمیزین شخصییت وصیقه سی کیمین قلمه خز

بیزیم آدلی زه فتحعلی خان قاجار)سپانلو(آلماق اوالر. بو قیمتسیز اثری میر

 نهقاباقجیل کوکلوقایناقلی اوالق آتا بابادان یدی شاهلیقا چاتان قاجار سالله سی

بویوک  اوچون خالقینا بورجونو اوده مهاوز گوره منسوبیتی اولدوقونا

ییب ایللردن باشال0921ینان خمسئولیت بوینونا آالراق بو کیتابی قمری تار

دنه  1111تخمینا بو سوزلوگون ایچینده ایلینده باشا یتیرمشدی ؛0911

ر.اصلینده و اونون ایضاحاتی فارسجا وئریلمیشدی تورکجه سوزولوگویازیلیب

ه دئدیگیمیز اولکه ناصرالدین شا بو سوزلوک اینجه صنته باغلی اوالن

نی تاپریشیریقی عرفه سینده یازیلیب تاریخیمیزی ال اله اوجو باشیجی سی

اوجا دوگون ویران میرزه فتحعلی خان قاجار حضرت امیر علیشیر نوایی 

نین آثارینا یازمیشدیر. اوجور بیلیریک بویوک نوایی نین آثارینا ایندی کیمین 

بو ال یازیسی کیتاب آلتی راسیندا نالرین سیوو ا.کیتاب سوزلوک یازیلیب01

یوزاللی یدی صفحه ده منیم چاتاندا گوی تانریسینا آلقیشیالر ائله ییب قوآران 

نی یازیالرا کوچورتمه واراقی کیمین اوپوب گوزومه قویاندان سونرا اونو ی

دئیرلی اوخوجوالریما ایضاحات وئرمه لییم کی بو کیتابی  گه واقت آییردیم؛

 0939سونرا  یول اوخویوب یادداشت گوتورنن نچه ضینده عر من ایکی ایل

کی  ؛ و بوگونکوچورتمه باشالدیم  جی گونوندهایلین یایین اون بئشین

دوردنجو ایلین یازین یتمیش بیراینجی گونو سایالندا ؛دوغورداندا 0931

بیرایله یوخوندورهر گون دورد ساهات بو کیتابین اوسدونده ایشله ییب چاپا 

امما هر ایشین گوزلیگینه باخمایاراق میرزه فتحعلی خان ؛  شامحاضیرالمی

قاجاریندا بو کیتابدا چوخلو سعفلرین گوروب او یالنیشلیقالری آرادان 

تا سیز حورمتلی گه اوچون گئجه گونوز چالیشمیشام ؛گوتورمه 

گوزه بیر کیتاب ایتحاف ائله میش اولوم؛رسیز اوخوجوالریمیزین الینه عیبج  

ین بیری بو چوخ سوزجوکلری میرزه فتحعلی خان قاجار تکرار گلن سعفلر

سعف بو کی بعضی  ین قالینیقی آتیرمیشدی.ایکینجیگتیرمه گیچون کیتاب

اهالرائله ییب آرا سیرا گتیردیگی بسوزوجوکلرین ایضاحاتینداچوخلو ایشت



نمونه شعیرلری ده  اوزونن آسیلی اولمایاراق وزنیسیز و یاخود معناسیز 

 من باجاردیقیما ق د ر چالیشدیم کی هاممیسی نین ایضاحاتین وئریم ؛یاولموشد

یازدیم بو سوزلوک مقالید الترکیه بیزیم جاغاتای  ؛ اوجورکی باشالنیشدا

منده یری گلمیشکن  ؛تورکجه میزده یازیلیب فارسجا ایضاحاتی گتیمیشدیر

یندا رین قاباقسوزلاصلی  میزیآذاربایجان لحجه سینده ایشله نن سوزلری

آذاربایجان تورکجه سینده ایضاحاتالریندا وئرمیشم  یازیب باجاردیقیم ق د ر

 من میرزه فتحعلی خان قاجارآرابیرسوزجوکلرین فعلرینده دوز یازمایاندا؛

ایندی سه بو کیتاب ریب اونالریندا یولونا قویموشام ؛ال دوالندی باجاردقجا

عرفه سینه گلیب ن یغماق صحفه ده باشا چاتیب سوزون ال ایاقی190

منیمده بو بلکه ایش اوالراق دییه لیک گونده  چاتمیشام؛اینسان چاشقین لیقی

بوتون اوخوجوالریمنان عوذرایسده ییب ؛ریصورالریم اوال بیلایشده چوخلو ق  

ه ؛بو چاتیشمامازلیقی منیم اورزیمه یورسونالر .یوخسا نه فتحعلی قاجاری ن د 

سینده چالیشان یازی پوزو عرفه  دونیاسین دءیشمیش  اوندان قاباکی

سوزه سون قویوب  هله لیک؛تاقصیر کار توتماق اولمازی اوضمانالریمیز

سیزینله عالوه دن پایالشماقا ق د رحاالل الشیرام و سون تاپیشیریقیم بو کی 

 ؛اوزوزسئوین تا اوزگه لریده  سئوه بیله سیز

0931 

 20یازین 

 انزلی شهری

     ائلچی بئی  

 

 

ایی نین نظم و نثر تورکو ال یازما یر نظام الدین علی شیر نوحضرت ام

 کیتابالری 

 

دیوان بدایع --9دیوان نوادر الشباب--9دیوان ترکی غرائب الصغر--0

فرهاد --1کتاب خمسه حیرت االبرار--1دیوان فوائد الکبر--1الوسط

محبوب القلوب --01سبعه وسیاره--3سد سکندری--1لیلی مجنون--2شیرین

تحقته --01خمسته المتحرین--09تاریخ الملوک--09اریخ االنیباءت 00--

سراج --01نسایم المحبه--02وقفییه اخالّصیه--01لسان الطیر--01االفکار

—99میزان و االوزان--90چهل حدیث--91نظم الجواهر--03المسلمین

داستان --91ساقی نامه--91مجالس والنفایس--91کمالیته المتقین--99منشئات

 نثر االلی جناب مرتضی علی --92شیخ صنعان

 

ایضاحات .بو کیتابالرین آدین میرزه فتحعلی خان قاجار اوز یازیالریندا 

بیته  اون مین یوانینداد ور کی بیلیریک نوایی نین فارسجاگتیریب امما اوج

نوای حضرتلری فارسجا شعیرلرینده فانی تخلص  یوخون شعیری واردیر.

دنه 990 نین عالیمیگوره بو تورک  ین دئیشینهیانالرائلردی. البته نوایی تان

کی هامیسندان  قیمتلی محاکمته االالغتین  رماسیندا ال یازیسین وارکتاب فو



. میرزه فتحعلی خان قاجار بو کتابدا آدلی کیتابیدیردونیالیق شهرتی واردیر 

عموما شعیر نمونه لرین نوایی دن گتیرمه یینه ده   (مقالید الترکیه)

میر حیدر  سلطان حسین بایقارادان.موالنا لطفی دن .بابرشاهدان .. باخمیاراق

)عبید(ن. فضولی دن شعر پارچاالری  بنایی دان . سلطان عبید شیبانیدن .

چهاردیوان سوزو گلیب هر یرده دوموشدوربونودا دئمه لییم کی بو کیتابدا 

  ون. سوزونیاخود. دیر عموما نوایی نین دورد تورکجه دیوانینا ایشاره

آدالرین صاداالدیقیم آردینجا گلن شعیرلر  نوایی یه عاید اولور یوخاریدا 

    .اوسدودنده اوز آدالرین گتیرمیشم شاعیرلرین شعیرینین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیترک دیمقال به موسوم ی بفارسییجغتا تورکی لغتا حل کتاب
 فیلوتصنسپان فهیطای نیقزو قاجار خانی قل مرشد بنی کلبعل بنی فتحعل که

 نموده

 

 ی المعان ابواب فتح بحمدک

 یآن اولماق فتح هکونلوم تیا بینص 

                       

 بنام خداوند جان آفرین
 نیآفر درزبان سخن میحک

 

 سنه قیخدال سلمم   ایخدا

 سنه قیکدال یمدیوار سان شاه ریب

  سن ومانند مثل یب خداوند

  سن خداوند لردنیخداوند

 



  گذرا ینگاه

 هیالترک دیمقال الغت فرهنگ به

 

  حال شرح

 

 کتاب سندهینو سپانلو لیا از قاجار خان یقل مرشد ابن یکلبعل ابن یفتحعل
 نیقزو شهر یقمر یهجر 2121 درسال( هیالترک دیمقال) ارزشمند الغت فرهنگ

 کتاب یا صفحه 22 مقدمه در چنانکه گشود جهان به چشم یاشراف خانواده در
 در رزایم عباس شاهزاده رکاب در یقمر یهجر2111  ددهیم گزارش خود
 جنگ آن در رانیا با یعثمان دولت یریدرگ یکی در نیچن هم و بوده زیتبر

 مقابل طرف یاردو تمام رشادت با رزایم عباس قشون که است داشته حضور
 هم شکستند درهم بود خودشان یجنگ مردان برابر سه سربازانشان تعداد که
 نیا در روانیا به  جیکداو یفرمانده با تزار هیروس ارتش  ورشی در نیچن

 در  است بوده رزایم عباس یاردو یفداکار شاهد داشته حضور هم منازعه
 یینوا نیدلنش اشعار از کرده برقرار ارتباط یینوا ریشیعل ریام  آثار با یجوان
 نیچنهم شانیا یبرا ییجغتا یترک کلمات از یبعض که ییجا تا است برده بهره
 یگزارش یط و شده خاطر آزرده جهت نیا از بوده نامفهوم رانیا زبانان ترک

 اراشع به یادیز عالقه هم قاجار شاه  نیناصرالد  هللا ظلل حضرت که سدینویم
 دکهیگو یم  ادامه در کردندیم زمزمه را یینوا شعر یگاه از هر داشتند یینوا
 نکهیا تا دمکر یم  اظهارعالقه ییشعرنوا به  شاه حضور در یگاه از هر منهم
 ریام آثار یبرا یمناسب الغت حل امکان صورت در که فرمودند امر هللا ظلل
 فرصت دنبال ماجرا نیازا بعد ندیگویم ادامه در شود نوشته یینوا ریشیعل

 ینق یعل شاهزاده2121 سال در تاینها مینما یعمل را شاه اوامر تا بودم مناسب
 یفتحعل خود شدند منسوب خراسان یگر یوال به که دولهال رکن به ملقب رزایم

 در است نموده مکان نقل خراسان به قاجار شاهزاده نیا تیمع در سپانلو خان
 زبان بر کامل اشراف که شوندیم آشنا خان لنگی بنام یفاضل شخص با آنجا
 در اش ساله شش اقامت مدت در است داشته یینوا آثار جمله از ییجغتا

 خیتاردر یآور جمع را( هیالترک دیمقال) ارزشمند اریبس کتاب نیا خراسان

 بدان کتاب نیا ریتحر بجهت که یمنابع است برده انیپا به یقمر0911یهجر
 کنار در است بوده یینوا ونثر نظم آثار نیشتریب خودش بقول داشته یرس دست
 ریم)  (یلطف موالنا) جمله از ییجغتا ترک شاعران اشعار از یینوا آثار
 رزایم سنگالخ الغت ازفرهنگ جمله از(  شاه بابر()قرایبا نیحس سلطان() دریح

 نگارش نحوه به یراداتیا نیچن هم و کرده استفادهو سایرین  یآباد استر یمهد
  است نموده وارد یمهد رزایم سنگالخ

 

   هیالترک دیمقال 

 



 دارد یا فحهص 22 مقدمه با است شده نگاشته صفحه 257 ارزشمندجمعا اثر نیا
 یینوا آثار یمعرف با ادامه در دهدیم اراء خود رامونیپ اتفاقات  یخوب گزارش

 هزار 0511   حدودا آورده انیبم سخن اثر نیا نوشتن نحوه خودتا یگرافیب از
 من بدستی دیس بصورت کتاب نیا چون است داده  یجا کتاب در را کلمه

 ابعاد یحت شودیم ینگهدار کجا عالف ارزشمند اثر نیا دانمینم  حال است دهیرس
 صفحه هر کردم شمارش من ییجا تا ستین مشخص ما یبرا رفته بکار کاغذ
 سندهینو طرف از هیالترک دیمقال کتاب نگارش نحوه باشدیم خط سطر 22 تعداد
 امکان حد تا یسینو فرهنگ اصول تمام است  شده نکاشته کامل و فیظر اریبس
 به یترک بصورت کتاب کردم عرض باال هک یهمانطور است شده تیرعا
 یترک شاعران از یاشعار نمونه کلمه هر یبرا نکهیا ضمن شده نکاشته یفارس
 یبرا یکامل حاتیتوض یک تر کلمات یمعان درک یبرا است آورده ییجغتا

 یدارا که توران رانیا نیسرزم پهناور منطقه است  داده ارائه کتاب خوانندگان
 از زبانان یفارس یبرا ستیا یمناسب مرجع کتاب نیا هستند مشترک راثیم
 از یشمار یب کلمات یفارس اتیادب خیتار در  که هست تیاهم زیحا جهت نیا

  دیفرمایم که یمولو تیب نیا مثل است شده استفاده یترک گان واژه

 

 یساعت یماند دانه یب معرفت ابیآس گر

  زنم(بورقو*) برغو و شنمیبن فلک نه فراز من
 کردندیم درست  رهیغگاو شاخ از که بوده یقیموس آلت--- بوروقو*    

    است بوده شیوادر استفاده موردبعضا

 

 انبار آب گلوگاه در بوده یچوب ستبورقو درستش لفظ برغو گرید یمعنا
 در کلمات نمونه نیا از شدیم یجار آب چرخاندندیم زمان هر کردندیم نصب
 رانیا ساکن زبانان ترک  نکهیا  مهم مطلب دخوریم چشم به ادیز یفارس اتیادب
 عنوان به کتاب نیا از توانندیم یهستندبراحت دوزبانه که کستانیتاج افغانستان و

 ریشیعل ریام همچون یشاعران که ندینما استفاده ییجغتا یترک شیگو در مرجع
 دالهیعب سلطان   بیز اورنگ   اکبرشاه   قرایبا نیحس سلطان  بابرشاه یینوا
 که یمهم یلیخ مطلب اند نموده آثار خلق شیگو نیبد ییجغتا یثان( دیعب) یبانیش

 دیبا الجرم یجانیآذربا سانینو الغت فرهنگ نکهیا کنم اشاره نجایا است الزم
 ریغ اصل در ناقص آنها یها نوشته نصورتیا ریغ بدانند ییجغتا یترک لحجه
 به یجانیآذاربا شاعران شتریب گذشته یها سده در چون بود خواهد  استفاده قابل
 از اند نموده ییجغتا یترک لحجه در آثار خلق به مبادرت یینوا آثار از ریتاث

 محمد سلطان زمان در که یروانیش یحیمس به توانیم شاعران نیا ی جمله
 سانینو لغت و گران پژوهش که نجاستیا نمود اشاره ستهیزیم یصفوو خدابنده
 باشند داشته ییآشنا ییجغتا یترک شیگو با دیبا الزاما یجانیآذاربا

 

  یریگ جهینت

 



 یک تر از یینوا ریشیعل ریام منظوم آثار ترجمه مشغول که گذشته سال 21 در من
 یک تر الغت حل جهت معتبر منبع دو از  بودم یجانیآذاربا یک تر به ییجغتا
 که حهصف 091 در یخط ستیا یلغت فرهنگ کتاب یاول ام کرده استفاده ییجغتا

 نکاشته یینوا نامه لغت بنام زیر دهیچیپ اریبس خط با یترک به یترک بصورت
 جمع یینوا وفات سال 01 بعداز یقمر یهجر951 خیتار در فوق کتاب  است شده
 از گرددیم معلوم است شده استفاده  کتاب نیا در که یخط نوع از شده یآور

 ای سندهینو از یاسم متاسفانه است شده خلق رینظیب اثر نیا کاتب سه ای دو طرف
 الغت فرهنگ دوم کتاب نیهمچن و  است نشده دیق کتاب نیا در گان سندهینو

 توسط یدیخورش 2005 یسالها در که  ستیا یآباد استر یمهد رزایم سنگالخ
 شده منتشر و یجانیآذاربا یترک شیگو در یسینو باز یاویخ روشن یآقا

 در نحو صرف بنام یآباد استر خان یهدم رزایم از یگرید کتاب البته  است
 تهران ملک کتابخانه از است شده نکاشته سنگالخ فرهنگ کتاب همان ادامه
 کتاب اندازه به یاثر چیه ولذا بردم استفاده هم ابیکم اثر آن از  آورده بدست
 که ینگارش نوع از فوق کتاب چون نشد واقع سودمند من یبرا هیالترک دیمقال

 تمام ضمه فتحه نموده تیرعا را یسینو  فرهنگ کی واسلوب عدهقا کامال دارد
 خوانا اریبس خط با نکهیا یبعد نطقه و است کرده اشاره خود یجا در را کلمات

 دید صالح با که نجاستیا از است کرده استفاده عامه فهم قابل کلمات از و
 در نموده یسینو باز را رینظ یب اثر نیا دانستم واجب خود بر دانشمندم دوستان

 دهید یا نوشته در قبل یچند نکهیا آخر سخن  مینما منتشر چاپ کینزد ندهیآ
 شده نگاشته یینوا ریشیعل ریام آثار به الغت فرهنگ دوزاده تابحال که بودم
 آثار به الغت حل  تعداد شدم متوجه شتریب کنکاش و یبررس بعداز اما است
 است بوده مورد دوازده از شیب یینوا

 

 باشد یم شرح نیبد ام آورده بدست بحال تا که یبها کتا یاماس 

  

 شاملو یعل توسط2199 کتابت خیتار یینوا لغت

  یمهد رزایم نحو صرف کتاب و---یآباد استر یمهد رزایم اثر سنگالخ فرهنگ

 زدهمیس سده یهرو امام  از الغات عیبدا فرهنگ

 معلوم نا سندهینو  اللغت نیمبا فرهنگ

  یترک فرهنگ

 معلوم نا سندهینو ابوشقه فرهنگ

 یبخار مانیسل خیش اثر یعثمان یتورک و ییجغتا لغات یجلد دو فرهنگ

 ینگیچ قعوبی محمد سندهینو نامه وریکل فرهنگ

 معلوم نا سندهینو یالدیم2015 یال---2010 کتابت خیتار الغت حل با خمسه فرهنگ

 الرحمان فضل یترک لغت فرهنگ

 (یکورد ید یپوخ) اثر فرانسه بزبان غتال حل یترک یشرق فرهنگ

 نامعلوم گان سندهینو ای سندهینو نام یقمر یهجر951 خیتار یینوا الغات فرهنگ



 یینوا اناتیب در الغت فرهنگ

 یینوا الغت حل

 یینوا نصاب فرهنگ

 خاکسار محمد سندهینو الغت منتخب

 ) سپانلو)قاجار خان یفتحعل سندهینو هیالترک دیمقال

 
 

 

 

 

 

 

 

 لون یامان یاخشی سینان غم یمهیو

 بسم هللا دءگینن قوی سن قدم                                   

 

 باب االالف الممدوده
را گویند ونیز پسر هوالکو خان بن تولی خان بن   )عمو(عمآباقا؛اَباغه؛

 چنگیز

 

 خیمه کاه سالطین  را گویند آردو؛

میر نظام الدین به معنی مثل و آنچنان حضرت ا؛آنداق؛اوندا

در دواوین اربعه خود که موسوم بغرایب الصغر و نوادر   نواییعلیشیر
  )چهار دیوان(الشباب و بدایع الوسط و فواید الکبر است  گوید

 شعیر
 بیر لبین جان آلدی آنداق کیم بیریسی بیلمه دی 

 ایمدی بیلدیم آراالریندا باردور شکر آب
 و یاخود
 آنداق ولوریم هالل اولغای انین قُربیندن آی ک قویاشی

 که بیر مهوش سنه یتکاج اوپمک لیک کا بولغای خم
 یاخود

 ولوربیمار ا بئله دیناگوزلری خونخوارلیق د
 ناتوان موولور اکیم  آنجاق مکدنباده چوخ ایچ

ضبط نمود .نگاه داشت.در داستان شیخ در مالقات دختر ترسا آسرادی؛

 صنعان گوید 



 ائدیبغفار آسرادی کوپ اوزونی است
 آغزیندا الحول نی تکرار ائدیب
 شوخ آچغاج شعله ی رخسارینی

 ادی الحول و استفارینیدتاو

.به باشد.ونیز نوایی از موسیقی  را گویند وسط .میان چیزیاورتا؛آرا؛

معنی زینت ترتیب لغت مزبور در پارسی هم استعمال میشود در سد 
 سکندری گوید

 یانا کوس زن توشدی ُجنبش آرا
 نا کوس توشدی غرُنیش آرایا
هر یرده بو کیتابدا چهار دیوان نان سوز گلنده نوایی نین دورد  )ایضاحات 

تورکجه دیوانینا ایشاره دیر (؛دیوان غرائب الصغر؛دیوان نوادر 
 *الشباب؛دیوان بدایع الوسط؛دیوان فوایدالکبر؛

 در چهار دیوان گوید
  تیلبه کونلوم که لب و زلفون اوچون ایتمیشدی

 گئجه میخانه آرا مست و پریشان تاپتدیم 
 یاخود

 کل ایماس هر یان اوزون دوریدا آرا قیلغالی
 حلقه اورموشالر جمالینا تماشا قیلغالی

نگه . هست داشتن نگاهامر ازساخالسین؛آسرا سون ؛-6

 ضبط نمودن. در فرهاد شیرین گویدبدارد.
 ین نی نبالدن آسراسون دوران ت

 پر فنین نی نی یالقوز تن که روح
 یاخود

 ایمیش هجریمدا من تک گوزو کونلون آسراسون ئیرد
 وای کیم یوخدور منه خارا کونول قصاب گوز

به معنی تک توک هست .اینجا و ؛آندا موندا؛اوردا بیردا

مویی که در جوارع و غیره یک یک روییده باشد در لیلی مجنون آنجا .
 گوید

 دا آندا موندا بیر توکناعضاسی
 اولوب آندا بیر آغیر یوکاول غم 

 تصرف نمودن؛ تصاحب کردن ؛ در سبعه وسیاره گویدآلیب؛آیاالب؛

 آیاالب تاج وملک وکشورینی
 تاپمیش اوزکای بیرله دشمنینی

؛در محبوب )داشیب(عجله نمودن است؛ سرریز شده است آشوقوب ؛

 القلوب که قرینه گلستان شیخ است  گوید



 کوپ دیکوجی و کوپ یتیکوجی
 تکوجیئگ آخیشیباوتیغه  تاموق

شکار صحرایی ؛ در حیرت االبرار  گور خر.خر اوالغ.ونیز اوو؛آو؛

 گوید
 آو آراگوردوم بیر اسیرمحنین

 تنین وکله ییبی نابیر قوجا آرقاسی

عدد شش را گویند ؛آلتی؛ حرف الف برای تزیین آلتمیش؛آلتیشا؛

 شان کلمه استعمال میشود

 در چهار دیوان گوید)ساخالییب(؛ضبط کرده ؛نگاه داشته  آسرابان؛

 تحسین ستده مهنوایی آسرابان تمکین کیشی دن ای
 جوشه گورکوزدی استحاق گوروب  نضمینی مستحسن

به آب   آرم طالیی( مهرو نگین پادشاه ترک که فرامینآلتون تمغا؛)

 طال زده میشود آنرا حکم را یارلیق آلتون تمغا گویند

 در چهاردیوان گوید)اوجونا آلیب(یعنی کف دست گرفته؛ آووجالبان؛

 جان نقدینی آووجالبان گیلدیم و حالینی تیالب
 کف دونهالیم آست ویردیاول نقدینی آلدی داغی 

 در سد سکندری در فوت دارا گویدم.سَ زهر.آغو؛

 ردی داراغه باتوئاگر چه آغو 
 رمز آب حیاتوئ هیچ سکندرغه

 یاخود
 ردی اونا نوشوئمزه لی دوران آغو 

 ر شکر خندلیئسم زهر خند ادائمن 

نجه ابن ترک ابن یافث  لَ ابن گویوک خان ابن دیب باقوی ابن اَ آلمنجه؛

 ابن نوح

اصلینده آلتون دئمکدیر بیزیم  سوزو قیزیلایضاحات .زر؛طال؛آلتون؛

 آذاربایجان تورکجه سینده قیزیل آدینادا ایشله نیر(
 شعیر

 آلتون دامآلتون فرش ائو آلتون 
 آلتون جام آلتون  می آلتون ظرف

 یاخود
 گوندوزون خورشید آلتون خسته دن اوتکای باشیم

 اوسدونهان گئجه باش جآستانین خشت نی قوی



د شیرین در فرهاکنند. در  وصداکسی را که به آن اسم خطاب آتاب؛

 احوال عجوزه فرهاد کش گوید
 آتاب گوک پیره زالی خاله آنی

 فلک دئیب ذللت المحتاله آنی

 کنان غلطآسرایو؛

 . امر از گرفتن و آوردن هست بگیروبیا؛آال گیل؛آل َگل

 در موقع یعنیآلیب گلنده؛؛آال گیلکاندا؛آلیب گتیرنده

 وآوردنگرفتن 

 رگرفتن کردبیعنی شروع آلماقا باشالدی؛آال باشالدی؛

کف دست را گویند. ونیز چیزی را از کسی دریغ نمودن. سد  آیا؛

 سکندری گوید
 ویلمان قباایکی یوز اونا صاف 

 نیمه توتمای آندین نیچوک کیم آیا. در پارسی هم استعمال  میشود

 .نثریعنی طعام. در تاریخ الملوک گویدآش؛

 رلردیتیئریب ختم قاعده سی نی بجا گآشالروپادشاه نه جشن دوزوب عظیم 

مرغ شکاری باشد که از جنس شاهین آق سونقور؛آق سنقر؛

 بوده است .و کنایه ازآفتاب هم باشد ومرغ بحری. ونیز لقب پادشاهان ترک

تاریخیده بیرینجی یول امیر  ایضاحات . خیمه وچادر سفید باشدآق ائو؛

 تیمورون یاپدیقی سارایین آدی یازیلیر

در وقت گفتن وتقریر نمودن در سد سکندری دئیردی؛آیتوردا؛

 گوید
 نوایی سوز آیتور داغ فرزانه  بول
 چوایش باشینا توشدی مردانه بول

 اخودی
 دیم نی عرض قیلدیم ای رسوللمه تیلبه لیکدن بی

 تانری حقی آلیندا آیتوردا سین اندام بیر 

به لغت مغول پیشانی را گویند در جهبه باشد . به معنی  آلِن ؛آلین؛

 پوالد جوهردار نیز آمده )قاباقدا دئیلیر(

 یعنی خواهی گرفتآالجاقسان؛آلغوتک؛

 چهار دیوان گوید  یعنی پاک شده است درآرینیب؛آریب؛

 یار عکسی نین اولوب جلوه گهی



 نه کیشی کیم خاطر مرآت آریب 
 ونیز در لیلی مجنون گوید  

 ایتی که زخمی دن آریب
 اعضاسی خراشیدا قیزاریب

چاپلوسی؛ فریبنده گی )جغتای تورکجه سینده  ؛یآلدا قوج؛آلالدانچ

 سوزو ایشلنیر( (ج)سوزونون یرینه طی )چ(

گوسفندی را درست پخته باشند. ونیز استخوان دار ؛آسابقور؛بریان

که در ضیافت فرقه مغولیه و جغتاییه در پیش مهمان گذارند . در سد 
 سکندری گوید

 پیاپی آسابقور ایالب روان 
 ولوب عاجز وناتواناکدین ئمد

 یاخود
 بیر آو آلنیغه خان گیلتور کاسین

 ردی اون قوی اولتورکاسینوئکیشی 

 ن دار را گویندشتر دوکوهاآیریج؛

 در فرهاد وشیرین گوید .در وقت گفتن. وتقریر کردندیینده؛آینتیور؛

 اگرچه آینتیوریدا رنج تاپتدین
 ولی گورکیم ینکلیغ گنج تاپتدین 

 در چهار دیوان گوید .میل به سفیدی را گویندآغاریر؛آقارا؛

 یشد وتوکولهآقارا باشالدی باش 
 ایش سفرندار کی قیل قیل که توشدی باشینا

 غلط رفته است راراه  گم شده است .؛آزیغیب؛آزیب

جستن کرده . وخیز نموده است .ونیز فراوان شده ؛آرتیلیب؛ آتیلیب

 در سد سکندری گوید )آرتیلیب(.است 
 یورور ایردی یولی روم غه 

  اغ آرتیلیبدری ایالبان قطع انت
 ونیز در چهار دیوان گوید

 ش یوکورورهر کیپریگیم کا سانجیلیب یا
 اشالری تک که اوینارالرچو یوق مرکب قیلیبشوخ ب

 یعنی گرفته آمده  آلیب گلمیش؛آال گیلمیش؛

 یعنی گرفته بیایدآلیب گلن؛آال گیلکان؛

 یعنی خواهید گرفت آالجاقسیز؛آلغونکودور؛



 یعنی خواهند گرفت  آالجاقالر؛آلغوسی الردور؛

 نخواهی گرفت آالرسان؛آلما غونک؛

 یرمیعنی بگآلیم؛آاللی؛

 یعنی بگیریم .وبگیر .وبگیری آالی؛آالیین؛

مثله اینکه محصول سر درختی وغیره را سرما آلداراتیب؛

 بسوزاند .در لیلی مجنون گوید
 قیش آلدارتیب سمومی اونون 

 یب همومی اونونئدیاز ایلبار ا

آویخته است.ونیز دیک وغیره که بر سر  آستوروب،آسدیریب؛

 اجاق گذارند
 مصرع
 ب قیلدی قوی الر قتلریآسدیقازان 

. ایضاحات آلین یعنی درپیش روی او مقابل او آلیندا؛آلیده؛

سوزومغول تورکجه سینده پیشانی عین حالدا قاباق اوز به اوز  وقارشی 
 .در چهار دیوان گوید دئمکدیر 

 لنیداآگر قویاشین قدر هم آرتوق راق دورور شاه 
 نیدالآراک مین اول ماه  اسگیکذره دن یوز قاتال 

 یاخود
 گوزونک آفت آرا استاد ولی خال و خطین

 روب آلنیدا اورکا نکالی یغماتئلینیدور و
 یاخود

 ظاهر ئله سمنی تانک هر ذره آلنیدا یر اوپماک ا
 ه اشیاء مظاهردورنکه دلبر عارضی خورشیدی

برادر بزرگ را گویند.به عمو هم گفته میشود .با قاف هم آقا؛آغا؛

 وان گویدصحیح است .در چهار دی
 ای حسن آرا غنی خورشید آتا نک دور ای آنا

 نسبت یانا هم سرو آغا هم سینکیل سده ییرسنای

 )آتلی(نامدار ونیز سواره را گویند آدلی؛آتلیق ؛

 یعنی به سفیدی رسیدن؛ارا؛آقآقارغه 

 . از خواب بیدار شدنیعنی بهوش آمدنآیلماق؛آییلماق؛

  که را گویندباشد .س به معنی زر مسکوک آقچه؛آقچا؛



 در میان آنها .در چهار دیوان گوید آراالریندا ؛

 ندان کیم بیریسی بیلمه دی اوبیر لبین جان آلدی 
 شکر آب وارایمیش ایمدی بیلدیم کیم آراالریندا 

در شیخ  همینکه باز کرد .یعنی به محض گشودن .آچجاقآچغاج؛

 صنعان در مدح دختر ترسا گوید
 آچغاج شعله رخسارینی

 ادی ال حول و استغفارینی دتاو

 یعنی مثل او .در چهار دیوان گویدآنینک تک؛اونون تک؛

 ر زنخدانین ئیلاوچوب روحوم قوشو  هردم هوا ا
 آنین تک قوش مثل لیک کیم نشیمن قیلمیش اولغای چه

تقریر نمودن .در وامر از گفتن . بگو .حرف بزن .؛دانیشدء؛ آِیت؛

 چهار دیوان گوید
 ر کیم آیت افسانهلدیئل و آغزیدین دئب

 یدی بیر یوخودیوارباشالدیم فی الحال کیم بیر 
 یاخود

 کام تلخ وباده زهر واشک رنگین بولغانین 
 تئلعلی شیرین لفظی رنگین شوخ خود کامیم غه ا

 قسم .سوگند. در محبوب القلوب گویدآنت؛آند؛

 ا سودو آلغوجی نقصان مال اون
 لن آنت ایچکوجی َدلالاالایکی جانبدن ی

 امر از مشغول نمودن . خوشوقت کردن .در سد سکندری گویدآووت؛

 بساطین اول شمع بیری یاروت
 آنین شغلی دین خاطرینی آووت

 امر از فهمانیدن  آنالییب؛آنکالب ؛

 یعنی ریخته است توکوب؛آقیزیب؛

 یعنی پاک شده است .در لیلی مجنون گوید آرینیب؛آریلیب؛

 بوغدا باری خوشه دین آریلیب 
 تابه نخودی کیبی یاریلیب

.در چهار ونیز امر از انداختن هست. )آت(یعنی اسم .واسب آت؛آد؛

 دایوان گوید
 چون عالم ایچره جاه فانی یخشی آت باقی ولورا 

 کنی کامران کورکاج.اوزنیل کایین روا ایال پس اَ 
 ونیزدر فرهاد شیرین گوید 



 یب یات ئدن عشق اماقدال آنمین آت 
 ندن بات اولوب آتمت ن یاانداومین 

در وبا عصابینیت به تاختن . یعنی خشمناک شده است .آجیغالنیب؛

 چهار دیوان گوید
 جانیم  زالل حضر ایال یشیره  ئدسمشربت ا

 قاولدور چوچوک نی بو آجی هیر آجیغالنیب که نئد

 گرفتن همچنینگرفته .ونیزیعنی گیرنده .و آالن؛آالدورغان؛

 میگرفتهیعنی  آلیرمیش؛آالدورمیش؛

. ایضاحات بیرادا میرزه یعنی گرفتن آلماق؛آلدینکیز.آلدینکال؛

آلدینیز .یعنی فتحعلی خان قاجار سوز فعللرین گوزدن قاچجیردیب .
 گرفتی  گرفتید .آلدینکال . آیا

 یعنی گیرندهآالن؛آلغان؛

 شود برای اینکه بگیرد. وتا گرفتهآالنی؛آلغالی؛

 اسب تخمی را گویند آیغیر؛

 یعنی گفته است . وتقریر نموده است  دءییب؛ور؛آیتیب ت

 یعنی می گوید .تقریر می کند .در چهار دیوان گوید دئییر؛آیتور؛

 نوایی اولمادی راوی حدیثینن خوشحال
 سنَ که بو حبیب انیس آیتور اول حبیب اَ 

 یاخود
 غمی کونلوم دن آیتورکیم  قمازچیگلیب م اول آی ئسمد

 کن حجر ساکن ولماق قمر ساانوایی نه عجب 

 یعنی نامدار شدن. در چهار دیوان گوید آتقیب؛آدالنماق؛

 تیغ ایله باشیم غه گلدینک کیم بوگون قتل ایشیدا
 خوبالر ایچره سر آمد سن اوکوب مین آتقیب

نمی فهمد .  فکر نمی کند .ونیزآنالماز؛آنکالماس؛

معناسینا  ایضاحات . آذاربایجان تورکجه سینده آنالماز تور  کودننمیداند .
 در چهار دیوان گویدایشله نیر کی یاتلیش دیر آنالماق یعنی فکر ائلمک .

 دیو وقساالماس دیوانه دور یآندشت آرا ایل 
 ایالکیم بیلمان سنی کیم آدمی سن یا پری 

یعنی نگاه داشتن . و ضبط نمودن . در ساخالماق؛آسراماقلیق؛

 چهار دیوان گوید
 مه هراق غه یوق زُ دن یوزبرق دم اورمیعشق چمدهای



 ائو ایچره اوت سالیب وه مشگل ایرمیش آسراماقیلیق دور

گوینده ها.وکسانیکه تقریر کرده اند . در سد دیینلر؛آتیغانالر؛

 سکندری گوید
 بورون آیتغانالر داغی بو کتاب

 نقاب نهریاوزل که چکمیش اجل
 در چهار دیوان گوید 

 رکعشقین ت مکه قیال یردیملی دیچه زهر هجر ای
 آیتغان تک کیشی مهلک مرض ایچره هذیان

 نمودن مبادله یعنی بده بستان .ونیزآلیش وئریش ؛آلیشغایالر؛

 کننده گانوعوض 

 یعنی گفتنی .به قدر گفتن.در سبه وسیاره گویدلی؛دئمَ آیتغانجه؛

 آیتماق غه اگر چه قایقوم
 اول آیتغانجه ایکا آلغوم یوخ

 ا گرفتن.وبقدر گرفتنیعنی تآلینجا؛آلغوجه؛آلغاجه؛آلغوجه؛

اصلینده آنالماق.یعنی می فهمند.و میدانند)؛الرلآنکالغایالر؛آنال

 آراشدیرماق و فیکیرلشمک دئمکدیرآنال یعنی فیکیرلش(

یعنی نگاه  داشتنی ایست. وباید نگاه ساخالمالیق؛آسراغولوق؛

 داشت.در محبوب القلوب گوید
 ن آسراغولوق دور توفراغ وپالچیق ائویناسود

 سته یعنی سفید شده نیآغارمالیدور؛رسیدور؛آقا

 .در سد سکندری گوید )آتیم(یعنی اسم من .ونیز اسب من آتیم؛آدیم .

 که مندن که اسکندر آتیم دورور
 یدی کشور آلماق صفاتیم دورور

پهلو به پهلو افتاده  غلطیده است.ونیز یعنی؛آغنابتور؛آغناییبدور

   است

 .وبه تقریر در می آید یعنی گفته میشوددءیلیر؛آیتیلور؛

 یعنی فهمیده است ؛آنکالبتور؛آنالییبدور

 آیا نگرفته است.در چهار دیوان گوید؛آالیمودورور؛آلماییبدور

 یب سن آلورمین جانینئوصل د
 هجرین آالیمودورور آنکال بورون



. ونیز می غلطانند .یعنی میگذرانند ؛آشورغایالر؛آشیرالالر

 عبور می دهند

بگیرد)ایضاحات فتحعلی خان قاجار چوخ یرده یعنی آال؛آلدیک؛

تورکجه دیلینه اویقون اوالن فعل لری دوز ایشلتمه ییب بیزیم آذاربایجان 
یعنی گرفتیم نه بیلیم بلکه ده تورکوستاندا بئله )آلدیق(تورکجه سینده آلدیک 

 ایشلنیر (

 یعنی گرفتنیآلمالی؛آلغولوق؛

 یعنی گرفتنی . چنانکه بگیردآلغوتک؛

 یعنی خواهی گرفتآالجاقسان؛یک؛آلغود

به تحت او .در  . در خدمت اویانیندا؛قوللوغوندا؛آستیغه؛

 تصاحب او. در چهار دیوان گوید
 کافری دور اول گور اماخال هندو آستیغه

 آستیغه جادونقطه عارض اوزه یا یوخسا 

یعنی کسانیکه فهمیده ها . عاقالن .آنالیانالر؛آنکالغانالر؛

 سته اند . در محبوب القلوب گویدفهمیده اند. ودان
 والرآنکالغانالرقوتولوبدمونی 

 دولرب یروزو اوچون محنتدن یتین

یعنی باهم مو افقت کردند .خوشوقت شدند .در آدوتوبتورالر ؛

 محبوب القلوب گوید 
 وفا وحیای عالم تیره مکانیدن اتوبتورالر

 مکان توتوبالر ندهوال مکان عالمی
 بیرله آووتوبتوروالراوزالرین بیر بیرالری 

 نامزد کردن؛آتا غیلماق؛آداقالماق

 گذراندهاوتوب؛آتقون؛

 )آجیقماق(گشودن. گرسنه شدنآچماق؛

 گرفتنآلماق؛

 خوبی و خوشی آبادان ؛

 محض سفیدسفید سفید.ونیز؛آپ آق؛آق آپباق

 انداختیآتدون؛



باید گرفته شود. ونیز ونیز گرفتنی هست.آلینمالیدیر؛آلقولوقدور؛

 شت .در فرهاد شیرین گویدباید دا
 یولون آلقولوق دور که بوخاریدور 

 ن کوس رحیلین چالغولوق دوراونو

 یعنی خواهی انداخت.آتاجاقسان؛آتادور؛

 یعنی اندازنده  آتدیران؛؛آتار غان؛ آتادورغان

امر از خوشوقت کردن .باهم موافقت کردند. در فرهاد آووت دور؛

 شیرین گوید
 وم آووت دوردئدیم کیم عشقی غه کونل

 ک یاشورون دورتجان  مدهدئدی کونلو 

 یعنی نمی اندازد.آتماییر؛آتمایدور؛

 یعنی بیندازید؛آتینک؛آتین

یعنی نگاه داشته میشود. ضبط میگردد . در ساخالنیر؛آسرالور؛

 لیلی مجنون گوید
 یعنی نیچوک آسرالور عیالین 

 مالین  دورسامحفوظ نیچونک که 

 هستامر از نینداختن  نیندازید.؛آتمایین؛آتمانک؛آتمانکیز

نمی اندازم. )بیرادادا فتحعلی خان سوزون  ؛ آتمان؛ آتماس؛آتمام

 فعلین دوز اشلتمه ییب آتماس . یعنی نمی اندازد 

 می اندازم ؛آتایین ؛آتادور مین؛آتارام

. گشاده رویی ایستکنایه ازروی باز.آچیق اوز؛آچوق یوز؛

 مصرع
 لیبوز بئله خلق احسان قیا آچیق

.در چهاردیوان هستامر از فهمیدن یعنی فکر کن .؛آنکالنک؛آنال

 گوید
 المادیآنفنا  ل ّسرّ ئخانقاه شیخی دن ا

 ور ایلکا آنکالنکدال آننی خوب اودیر پیری 

 یعنی درد کردنشآغریسی؛ آغریری؛

 یعنی خواهد گرفتآالجاق؛آلغوسی؛

 امر از خوشوقتی. وموافقت نمودن. رباعیآووتونکوز؛



 ایگیت لیک نی غنیمت توتونکوز احباب
 اوزونی قاری لیق محنتی دن قورقوتونکوز

 آیین عداوت و حسد دین اوتونکوز
 هر نوع ایله اوزونی نیچه گون آووتونکوز

 نخواهم انداخت ونیزآتمارام؛نمی اندازم؛آتماغوم؛

 است یعنی انداختهآتیب ؛

مکدیر( آیریالرسیزدئ )اصلیندهامر از جدا شونده هست آیریالسیز ؛

 یعنی جدایی میشود. در چهار دیوان گوید
 آغالرسیز ر ایندی قانگوزلفراق گونودی 

 کیشی دن آیریالسیز هبیلرمو سیزکه بوگون ن

 یعنی حسرت و آرزوهای ماآرمانیمیز؛

 نمی اندازد آتماز؛آتماس؛

 یعنی انداختنیشآتماسی؛

آتا .آتیب بولماس؛آتا بولماس. آتماق بولماس
 وان انداخت )اصلینده نمی تواند بیندازد اولمالیدیر(یعنی نمیت؛بیلمز

 یعنی فریب ندهید. در چهار دیوان گوید ؛آلدامانکیز؛آلالتماییز

 قویونکوزبیر نفس جانیمه بیداد ایالی
 ی منع آیتیبان آلدامانکیزمطفل یا تیلبه کی

 یعنی نمیتوان انداخت؛آتا آلماس؛آتماق اولماز

غلط  وپهلو می افتد. می غلطد. یعنی پهلو بهآغناییر؛آغنابان؛

 میخورد در چهار دیوان گوید
 گوز یاشیم اولدی روان  اول عارض دلجو ساری

 گوزگو ساری  لمکطفل تک کیم آغنابان میل ای

 امر از نگاه داشتن.در چهار دیوان گویدساخالماق؛آسراغیل؛

 اول طفل عشقین آسراغیل مخفی ئمکنوایی غه د
 ی ایچره داستان اولموش بو دم کیم حالی شهر اطفال

. وضبط کنید . در هستامر از نگاه بداریدساخالیین؛آسرانکیز؛

 چهار دیوان گوید 
 من فنا دشتیدا توفراغ اولسام ای اهل نیاز 

 ریم دستان لرین آلماغه تلقین آسراغیلشلای



حدود واقع شود . در وسد راه گویند که میان یقین آسرانکیزآالنک؛

 چهار دیوان گوید
 قیلغونجه ریا دشتی آرا یوزمینک آالن قطع

 ب اوزلوگنی فنا دیری ساری جانبی تانکیاشالد

 سفید شدن آقارماق؛

جستجو کردن )ایضاحات بیزیم آذاربایجان  ؛آقتارماق؛آخدارماق

تورکجه سینده چوخلو سایدا )ق( سوزونون یرین )خ( یاخود )غ( سوزو آلیر 
 یک (اصلینده) ق(سوزو دوز اوالراق ایشلتمه لی

 گمراه کردن  .ویعنی فریب دادن؛آزغارماق؛آزدیرماق

یعنی نمی تواند ضبط کند . ساخالیا بیلمز؛آسرای آلماس؛

 ونگاه دارد .در چهار دیوان گوید 
 وز دامی کیم کونلوم قوشو پولور ان رم اقوش غه اوتد

 دن یاوزون آسرای آلماس اول رخسار آتشناک

 هم هست افکنان افکنان  پدر پدر. به معنی ؛آتا آتا

یعنی بیندازیم)آذاربایجان تورکجه سینده آتیم بیندازید آتین ؛ی؛آتا

 دئمکدیر 

 یعنی چون انداخت به محض اینکه انداخت.آتجاق؛آتقاج؛

یعنی بیندازیم . و آتقانجه .  آتاق؛آتا لینک ؛ ؛آتالی ز؛آتقابی

 یعنی انداختنی .و بقدر انداختن

 . وبقدر انداختن  یعنی انداختنی ؛مالیآت ؛آتقونجه

 یعنی خواهی انداخت  آتارسان؛آتقونک ؛

 یعنی خواهد انداختآتاجاق؛آتقوسی ؛

 یعنی انداختنی  تونالنتی؛آتقولوق؛

امر از موافقت نکردن . وخوش وقت ننمودن .در چهار آووتمانکیز؛

 دیوان گوید
 ولسه بیر طاقت مالل هجر آرا اتیلبه کونلوم  

 اونووتمانکیزجز وصال امیدی حرفی دن آو

بینداز )ایضاحات جغتای بگیرو یعنی آل آت؛آلساوآتدیک؛

 تورکجه سینده )تک(سوزو )دیک(سوزولوگو کیمین ایشله نیر (



 یعنی انداختنی  آتیلمالی؛؛آتا دیک ک؛آتقودی

  )آداقالماق(نامزد کردنونیزیعنی نامیدن . آدداماق؛آتامان ؛

 کردنباهم ترنم و خوانندگی  اوخوشماق؛آتاشماک ؛

 نامزد یک دیگر شدن آداقالنماق؛آداشماق؛آتاشماک؛

 تکاپوی . وجست وخیزکردن آتیلماق؛آتالماق؛

تصرف آمده . در چهار به یعنی گرفته شده . وآلینمیش؛آلغولوق؛

 دیوان گوید 
 صبر وقرار و هوشنی آلماقلیقین ندیر 

 ای جانالر آفتی  سنه جانیم دور آلقولوق

 تعاقب او. در چهار دیوان گویدیعنی در ؛آردیجه؛آردینجا

 نوایی یا ایرور اول شوخ ترکمان بس تند 
 ن یوکورمه آردیجه انداو سانر ایئیلنوا ا

 تکاپو. وجست وخیز فرمودن . وجهانیدن آتدیرماق؛آتالشماق؛

 یعنی سوار کردنآتالندورماق؛

 صاحب نام و مشهور شدن ؛آتیقماق؛آددانماق

بدل کردن . وضرب زدن. یعنی رد وآتار توتار؛آتاردوتار؛

 . میگیرد و انیاندازد وسپاهیگری و آداب حرب

پوست جانوری ایست سفیدسر و دم او سیاه  وپوست او بسیار نرم آس؛

 است . ونیز نام والیتی ایست . ونیزامر از آویختن. در لیلی مجنون گوید 
 رماب یانا کیشی و آس بیرله یچ

 ی یوز لباس بیرله مغنچه کی
 یاخود
 شوخین عروسین قیل قیل احساس  جهان

 کی گئمیش دون بئله  گوندن کیشی آس
 یاخود 

 ولوب جانب آس وروساچه عازم 
 ولوب یوزالری وهمیدن سغد روسا

یعنی  ارزش و قدر وقیمت ندارد .در لیلی یاراسیز؛ماس؛آزری

 مجنون گوید 
 ن اقاجماق لیقیم  ایردی تانیماس د
  بیلگیم تانیرنیغه آرزیماس مین



 نیز در چهار دیوان گوید و 
 جان دیالر بولسه بیرای کونول کیم بو مطاع 

 آرزیماس تار تار اوچون اول حور پیکر انتظار

 پدری . ونیز نام منصبی معهود در ترکستان و خوارزم نا یعنی آتالیق؛

. ایضاحات آذاربایجان تورکجه آت بوغری ؛یعنی خوراک اسب
  )ناپدری(دئیلن سوزدور 

. ونیز نام پادشاه خوارزم)آدسیز(یعنی بی نام ونشان ز؛آدسیآتسیز؛

  ونیز بدون اسب

به معنی کسی که وفادار است . هم نام را گویند )اصلینده آدداش آداش؛

 دئمکدیر (در چهار دیوان گوید
 مجنون  دهای خسته کونول بولغوسی سین عشقی

 گورکاج سنی سرگشته آداشیم ساغینورمین 

ت که از حاجی ترخان گذشته به دریای خزر نام رودخانه ایس آِقل؛

 میریزد

نوشند .ونیز به معنای  هکاسه شراب که در وقت سوارآتالنوراَیاغ؛

 نامدار آمده . در فرهاد شیرین گوید 
 ی عیش چاغی اوتدگل ای ساقی کی 

 دی آتالنور ایاغی نتوت  ای منه

. در  امر از گشودن .ودراز نمودن .پهن کردنوگرسنه را گویند . آج؛

 چهار دیوان گوید 
 مگر اولدی گوزو بیمار  نن اول آی نیاآجلیق د

 ولمیش گر ایماس آجاقان ایچکالی مایل نیا 

 را بر هم زنند وغیره چوب چهار پره است  که با او ظرف ماست آِنق؛

 شگفته گی  خرمی و انبساط میباشد آچیشماق؛

 حت یعنی تلخ کردن  . وسوزناک شدن . وزخم وجراآجیتماق؛

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه چوک خمیرینین یعنی تلخ شدنآجیماق؛

 قالیب یتیشمه سینه دئیلن سوزدور 

 یعنی گرسنه کردن آجیقدیرماق؛آجیغتورماق؛

یعنی احتیاط نمی گوزله مز؛موقایات اولماز؛آیاماس؛

 کند .در چهار دیوان گوید 
 کونول اوتی بئله زخمین گوروب نی رحم ایتکای 

 چو داغ والف دن آیاماس اول بی باک اورنین 



 یعنی جدا شده . در سد سکندری گوید آیریلمیش؛

 ن ادنولوب حالیاآتاسی چو واقف 
 ن ادینرستم آیریلمیش اول زال هکه ن

)بیزیم آذاربایجان تورکجه سینده  آمدهبه معنی حمد وثنا ونیازآلقیش؛

زو ائله حمد وثنا  یالنیش اولدوقویچون تشویق ائلمک آنالمیندا ایشلنیر دو
 دئمکدیر( .در چهار دیوان گوید

 دی ایشئتمه چون تکلم ا هلبین بو خسته غه ن
 سه یوز آلقیشائدکی بیر سوکونج بئله حاصل 

یعنی ریخته و جاری کرده است . در ؛آقیزمیش؛آخدیرمیش

 چهار دیوان گوید 
 ولسون اویقو کیم آقیزمیش اویقو خیلینی اقایدا 

 ر لشکیم سیلی دن سو گئجه فغان سراتینمایین 

یعنی سوار شده نی آتالنمالیدیق؛آتالنماقچی ایدوک؛

 بودیم . در تاریخ بابری گوید 
 ایدوکآتالنماقچی  نهاوستی نیاغی الر نی

. ونیز نگاه هستامر از نگاه داشتن ساخالدیق؛آسرادیک؛

 داشتیم . در چهار دیوان گوید 
 رادیکیلین آسدغمگین  ستده مزکیم کی کونلون ای

 کونلوندا آزار ایماس  نیلی نینغان کیشی نیدکیم 

یعنی پهلو پهلو افتاده است . غلطیده است . در چهار دیوان  آغنامیش؛

 گوید 
 الله گول مئی دن قیزارمیش گوزلرین اول نوع کیم 

 هریان آغنامیش بولغای ِگییک دوندهالله زار اوست

شودن. لغت با فارسی گ وبه معنی گلید باشد . ونیز گشاینده .آچار؛

.ایضاحات. اصل سوز تورکدی امما فارسالردا عین سوز مشترک است
  اوالراق ایشله دیلر 

.ایضاحات ریشه گیاه خشک باشد که اورا چاییر گویند آجریغ ؛

  آذاربایجان تورکجه سینده چاییر بیر هرز بیتگی دئمکدیر 

 به لغت مغول نر باشد . یعنی فحل  ارکک؛آجرغه ؛

  . دسته جمعی جستجو کردن یعنی باهم تفحص کردنیشماق؛آختار

 بد مستی کردن اوسروکلوک؛آخومالماق؛

 معنی وای میباشد به فارسی یعنی آفرین.کلمه با فارسی مشترک  بهآخ؛



)البته بوتون  باشدخنثی شده ی کهنر آدم یا حیوانی آختا؛اَخته.

 ارککلرین مایاسین بورولماسینا دئیلن سوزدور(

ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده . )آجی(نی تلخ .ضد شیرینییعآجیغ؛

 در سد سکندری گوید)قهر(ائلمک دئمکدیر .
 یر نه آسیغئولی مونجه افسانه د

 که شه کامی غه گلدی  شهدیم آجیغ
 ونیز در چهار دیوان گوید  

 غالمای نیالی ایکی لعلی نین اوچون ا آجیغ آجیغ
 نیدن تورکیم خیالی سالدی گوزلر اشک غلطا

 یعنی جلودار. در سبه وسیاره گوید ؛آختاچی

 باغ آرا گیردی  چونکه اول محزون  
 آختاجی الینده یدی گلگون.

  هم گویند راامیر آخور 
 در حبیب السیر گوید 

 هر گاه اوز والیتی خزانه  نزد خان آوردندی 
 دندیباورچیان و آختاچیان از آن سوقات طلبی

 دهیعنی نواتوره مه؛آختیق؛ 

 یعنی خواهیم گرفت  آالجاییق؛آلغومیزدور ؛

ایضاحات اسگی تورکوده بدمست لیگه بد مست را گویند. آخوم؛

 در محبوب القلوب گوید اوسروکلوک دئیلیر.
 آخوم اوسروک الریدن خارج ترانه 

  نشانه اولوشقاندانر لتیلبه ایت 
 ونیز در فرهاد شیرین گوید  

 یب اوزادشش گون مئی ساری قول 
 و آخوم الپ قویاش جامین اوشاتیبچ
 ونیز در چهار دیوان گوید 
 مئی ایچسن اولماغیل آخوم که پیر دیر دئدی  

 دیر آرا کمینه یازوق مکه بو ایش اولدی بیزی

یعنی خواهند گرفت  . استرداد آالجاقدیرالر؛آلغوسیالردور؛

 نمودند 

 گله بان اسب را گویند  خلّخ. و حافظآوونچی؛

سوار شدن . دونفری و سه نفری به اسب وغیره  ینیعآردالشماک؛

 مغ بودن 



 اگر بگیری آلسان؛آلسانک؛

 اگر بگیرید آلسانیز؛آلسانکیز؛

. ایضاحات )آلین(هستامر از گرفتن آلینک ؛آلنیکیز؛آلینکان؛

دنه سوزجوگو میرزا فتحعلی خان قاجار بیرادا گتیریب هره سینین  بو اوش
ری وار امما آماناتدارلیقی ساخالماق اوچون اوز یرینده فعلرینده اوز معناال

من ائله کیتابدا یازیالن کیمین گتیردیم .مثال اوچون  آلینک . یعنی 
 بگیرید.آلنیکیز.باهم بگیرید. آلینکان. یعنی گرفته شده 

 اگر بگیرم  آلسام ؛

 اگر بگیریم  آلساق ؛

 به لغت مغولی رمه اسب را گویند خلّخ؛آوون ؛

 نی میگیرد یعآالجاق؛آالدور؛

 یعنی گرفته است  ؛بآلی

 یعنی گرفته است آلیبان؛

  )سنگر(را گویند َتل  وپشته ی به لغت مغول آشیرین؛آدیرغان؛

 قدم را گویند و گام ؛آِدیم؛آردیم

 میان چیزی تفحص کردن  جستجو کردن .؛آراقماق؛آخدارماق

  .  یعنی افسون کردن ماماق؛آد

  یعنی برادری کردن آقالیق؛؛آغالیق

یعنی درد ناک شدن . ورنجور  درد کننده.آغری یان؛آغریق؛

 گردیدن . در چهار دیوان گوید 
 هجر آرا آغریق کونول قالمیش ایکی زلفون آرا
 ی درد تک کیم قابسامیش هم ساردین بیر دال اون

 یاخود 
 ولمیش گوزوم اتا کیم اول  بیمار گوز آشفته سی 

  یش پسندایستابان جنسییت آغریق شیوه سین قیلم
 در فرهاد شیرین گوید  

 چو بو دوست غه بولغای کامران اول 
 ولدی اولدی ناتوان اول اقرا آغریق غه 

 یاخود
 وزی اولدی بارچا ساریغ ا غایافر



 گر اولدی ساریغ آغریقمآیین 

 اخذ کنان اخذ کنان .آال آال ؛

 اصلینده آیراق دئمکدیر ( بز کوهی را گویند)آیریاق؛آیراغ؛

زیادتی را گویند . و.  ی اشزیاد ی ؛لیق؛آرتیق لیق آر توسی

 در سد سکندری گوید 
 چو حقدن ایدی گلدی پاک درسلیق

 ولدی آرتوسی لیقاقایو یرکا گیر 

به آن اسم بزبان بیاورد.  را مثله اینکه چیزی می انداختند.آتاردیالر؛

 در تاریخ انبیاء گوید. نثر 
آتی بیله  واول یرنی اول اوغلردی وئکه  ههر ن ناکی بو اوغالن  الری

 آتاردیالر

 به معنی فایده . وعالج باشد . در سد سکندری گوید آسیغ ؛

 آسیغ  هیر نئولی مونجه افسانه د
 که شه کامی غه گلدی شهدیم آجیغ

 یاخود
 وز اوزره نی آسیغ ا  سیم گون اشک اولماق آلتون تک

 ولمایین خالص عیارا  ندهجسم هجران کوره سی
 یاخود 

 فرهاد  رسهسیغ یوخ جان شیرین  یتیآ
 چون شیرین لعلی طعمین آلدی پرویز

 فهماندن نیز اطالع دادن . و؛آنکیتماق؛آنالتماق

اطالع یافته است. فهمیده ؛آنکداب؛اَنکدیب؛ اَندیب؛آنالییب

 است . در لیلی مجنون گوید
 ا بو نوحه ایرمیشاونخلوت ده 

 آنکالب آناسی کیمین دا ایرمیش

 تبارالغر . ونیز نام شهزاده ازوصاف و پاک .  زنبور.؛آری آریغ؛

 . در سد سکندری گویدباشد. با قاف به معنی چوب  خانچنگیز
 جدا ائیله دی رزم میدانیدن 

 قانیدن  لهدی گرد ایله یئآریغ ا
 یاخود.

 شک ایرماس که چون محض الطاف دور 
 آریغ خاطری گوزگو تک صاف دور 

 ا گویند ماه شووال ر آقتر سو آرای؛



 را گویندعقبه راه تنگ پشت سر.؛آرت؛آرد

  .سرو جنگلیدرخت عرعرآردوج؛

یعنی خوشوقت نمودی . وموافقت  اووندون؛آوتتونک؛

ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده بیر آغالیان اوشاقی یاخود کردی .
 در چهار دیوان گوید  بویوگو رام ائلمک دئمکدیر .

 کی اوالی  نای هجر دئدی
 آووتتونک باری  ایلهو مئی اوزون

یعنی خوشبخت میشوم .موافقت  اوونارام؛آوونغای مین ؛

ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده آغالیان آدامین آغالماقدان میکنم . 
 در چهار دیوان گوید قوتاریماقینا دئیلن سوزدور یعنی آغالماقی قوتارارام .

 هجر نه ائدسه بیله  دئدیم آوونغای مین ولیک 
 ک باده گلفام تلخچمارایمیش ایوارسیز ی

چیزی که در قیمت در نوع خود زیادی .؛آرتوقماج؛آرتیق لیق

 زیاد داشته باشد

روس و یموت و طایفه رودخانه ایست بزرگ که در میان آرمیش ؛

  عبور نماید قلماق

 عقب . پس راه را گویند آرد؛

 خریدن.  ابنیاع  نمودن آلماق؛آلیغ؛

ایضاحات یعنی گفتگو و صحبت بکنم .؛دانیشاق آیتیشساق؛

آذاربایجان تورکجه سینده ایکی نفرین بیر بیرلرینن گلئی له شیب سوزه 
 در چهار دیوان گوید گلمکلری دئمکدیر .

 نداق محرمی اواهل زمان ایچره  قتاپمادی
 آیتیشساق غمی ینهکیم زمان آسیبی دن بیربیر

را  غضب خیره کردن چشم از روی؛آالدتماق؛گوز آغارتماق

 گویند

نگاه داشتن . وضبط نمودن . در چهار ساخالماق؛آسراماق؛

 دیوان گوید
 ولدی خم امکانی یوخ اقددیم  اوسدوندهغم یوکی 

 توز آسراماق فرهاد قد  اوسدونهبیستون نین 

 مضایقه و دریغ نمودن ؛آیاماق؛اسیرگه مک

 زین پوش اسب را گویند آزروق؛



خود را لشکرخویش تبارر وقت نزول قیات د تورک تبار طایفهآردجان؛

 به آن اسم صدا زنند و پیدا نمایند

پاک هم آمده . لغت با پارسی  به معنیزنبور باشد .اَری؛ ؛آری 

 ایضاحات اصلینده آری دوزدورمشترک است 

گمراه ونیز کسی را به بیراهه بردن ؛ ؛آزغورماق؛آزدیرماق

  نمودن

 . وراه را گم کردن رفتن  را بیراههیعنی راه آزشماق؛آزماق؛

امر از بیراهه رفتن . ونیز چیز کم . ونیز به معنی اندک .و نیز کم  . آز؛

 . درچهار دیوان گوید  را گویند اندکنیزو
 ای نوایی نچه آز آزغنه َمی مدرسه  دا

  دولوشاب دولو ر شیخ چدیر آراگیرکه ای

 . جهیدنروان شدن  ؛آغماق ؛آخماق

 . نیز می اندازند . در مثنوی گوید  یعنی به اسم نامندآتارالر؛

 ولسا بانی ابناغه گر چه کیم 
 نی آه ردآتارالر بانی اسمی بی

 . ایضاحات آلقوم اصلینده )آنچه گرفته (یعنی میگیرم آالرام؛آلقوم؛

 اولمالیدیر

یعنی نمیگیرد . ونیز کلمه ایست بر سر لفظ دیگر  آلماز؛آلماس؛

 نمیتواند بگیردآرند. مثل اینکه آینا آلماس یعنی 

.ایضاحات البته جغتای آشفته گی احوال را گویندپوزقون؛آلوق؛

 تورکجه سینده پوزقون داغیلمیش  وخاراب اولونموش دئمکدیر

 حال را گویند   به معنی  گمراه. و آشفته ؛آزغون ؛ آزقین

 یعنی فریب میدهم . ونیز به معنی مضطرب؛آلدارای؛آلالدارام

 گوید . در چهار دیوان  بودن 
 ر ساالر وه غایت افالس دن وئبیر قدح می 

 نجه لعلی قیمتی تابقان گدا تک آلدارای
 یاخود

 سن مر آتیر سوزوم ای آه کیم اول حُ تیاونکا ی
 ر جلوه گوزگو عکسی ینکلیغ آلدارای دورمینلچو ای



زن پیر. و نیز گیس سفید . و کد بانوی پیر . ونیز  آدمآغ باشلیق؛

ات آذاربایجان تورکجه سینده کیشی لره )آق ایضاححرم را گویند 
 ساققال()قادینالرا)آق بیرچک (دئیلیر

یعنی طواف دادن . وگردانیدن . دوالندیرماق؛آیالندورماق؛

 در چهار دیوان گوید 
 ر باشیمه ستاش آیالندورماق ایدگوک تانری من 

 دئمه آی گون باشیم اوزره بو کیم سیاره دور 

 حیرت االبرار گوید  شکار نمودن .در آوالماق؛

 هوس تمزخسته کونول آوالماق ای
 بس  ولدیشیوه اونا دشتیدا آو ا

یعنی غلطیدن .و پهلو به پهلو افتادن. ونیز  آغناماق؛آوونماق ؛

ایضاحات آذاربایجان تورکمجه سینده بیرین شددتین در خنده بی اختیار شدن.
  .مصرع آغالییب ساکت اولماق دئمکدیر .

 نکنی آوونماق ایالسام گلشن آرا تاپمای آغزینی

 دندان زیرین که طواجین باشد آذو؛

آویخته گذاشتن )اصلینده منتظر ؛آسا قویماق؛ آسیلی قویماق

 بو کتابدا قویماق دئمکدیر فتحعلی خان نین بئله سعف لری چوخ اولوب

 به معنی تحت که چند فوق باشد باال.اوست؛آست؛

 سر آویزند زیوری که زنان از پشت آسالق؛آستیغ؛

 آلتی که برای زینت بر پیشانی اسب بندندآلینچاق؛

 . یا کمی گرسنه شدن یعنی گرسنه تر ؛آجراق؛آجلیق راق

 یعنی توان گرفتن آال بیلمک؛آال آلماق؛

 یعنی گیرنده تر آلغوجی راق ؛

یعنی تا گفتن .و ؛دئینجهآیتغوجه ؛آیتغونجه؛ آیتغانجه ؛

 بقدر گفتن 

 باز کردن . تن . تجاوز نمودنیعنی از حد گذشآشماق ؛

 به معنی خوردن ِیمک؛آشیماق؛

 و غیره را گویند یعنی پیوند کردن درخت آشالماق؛

 رد میشود   وکله شتر . ونیز میگذرد.آشار؛



 را گویند   دخیره غلّهآشلیغ؛

تقریر آمده به نی  . ونیز  هیعنی گفته شددئیلمه لی؛آیتیلولوق ؛

 نی .در سد سکندری گوید
 کیم بو بیر ایش ایدی قیلغولوق  دئدیم

 بو آیتیلماغان نکته آیتیلغولوق 

ظرفی که در آن زهر ریخته حمل  ؛آغولوق؛آغو قابی

بودا فتحعلی نین خانین سعف  دئمکدیرنمایند.ایضاحات اصلینده زهر قابی 
 یعنی با زهر آمیخته شده . لرینن بیریدیر

 یعنی آزوقه . در چهار دیوان گوید  ِیمک؛آزوق ؛

 بارچه دن  گیرنه نای نوایی گر فنا دشتی
 کیم یایا قلیق آندا مرکب توشه سیزلیق دور آزوق 

دیزینین  نینابوتون مال قار.ایضاحات غوزک پارا گویند؛آشوق؛آشیق

اویناق سوموگی دئمکدیر اصلینده اسگی چاغالردا بیر اویون آلتی اولوب  
یرضا منه یاشیل آشیق ا  ).اوستاد شهریار حیدر بابا پوئماسیندا دئیر 

 وئرردی ( 

ی استخوان سر زانوآشیقلی سوموک؛آشوقلو سونکاک؛

 ُبز یا گوسفند را گویند

 به درد آمدن  آغریماق ؛

نگاه داشته  ویعنی ضبط کرده است .ساخالمیش؛آسرامیش؛

 است .در چهار دیوان گوید 
 ر بی حساب لرشته زلفونده کیم دوشموش گره 

 حسابین آسرامیش  ینخالقن ئیلییگوئیا قتل ا

 . در حیرت االبرار گوید  کاریعنی فریب آلداق؛

 حیله کوپ آلی آلداغی کوپ 
 مکر دوغا حیله بیله داغی کوپ 

 .در چهار دیوان گویدامر از گم شدن هست .از راه بدر شونده؛آزه؛آزا

 ای نوایی شکر کیم یول تاپتدی جانان کویونا 
 ح هجر شامی ظلمی دا یولونی آزه آزه رو

 . در فرهاد وشیرین گوید  باشدامر از گرفتن چیزی را؛آلداک؛آلماق

 بوغاندن سونک سویوب  ایوانیدن آلداک 
 سالداک  دایاخود اوت سوداحریرین 

 یعنی برای گفتن آلماقدا؛؛ آیتماق غه



  یعنی راه را غلط رفتگم شد.آزدی ؛

انگاری راه را غلط امر از گم شدن هست . ی؛آزغایمو؛آزارم

 ه است. گم شده است رفت

 . ونیز کف دست را گویند راه غلط است آیا؛

. ولی به  را گویندروم شیرآذاربایجان و به ترکی  ؛آصالن ؛آسالن

.ایضاحات بوفارس ترکی جغتایی با سین است ویا با صاد غلط مشهور است
  اصلینده آسالن دوزدوریازیالریندا شیر سوزونو ارسالن یازیلالر یالنیشدیر 

 هاله بستن ماه را گویند بدیرلنمک؛یلالنماق؛آغ 

 در وقت خنده بی حال شدن ؛آغونماق؛اوغونماق

 به معنی سنگین . وتعظیم کردنآغیر؛آغیرالجاق؛

 مسموم شدن آغوغماق؛ 

 .نثر.یعنی تعجیل کردن . در محبوب القلوب گوید آشوقماق؛

 ایشده آشوقماق اوغالن الر ایشدور
 ه لیق یاشلی کیشی دورصبر ایله ایش قیلغوجی تجرب

 یعنی دعا کردن . ودعای خیر دادن. در چهار دیوان گویدآلقاماق؛

 عجب  ولمازسنده ناز اولدی نوایی ده نیاز ا
 آلقاماق اونیسنی  امما ماقنی قارغااوبس من 

 شکارگاه  الق؛وآو

جست خیزنمودن  جهیدن تو.ونیزآتالنماقین؛آتالماقینک؛

 لیلی مجنون گویددر  سوار بر اسب شدن تو.تو .
 باری آتالماقینک ماللیندن 

 ب گوزونی خجالتیدن. ییباغال

 و تحریر نمودی . در سبعه وسیاره گوید .یعنی گفتی دئدین؛آیتیک؛

 آیتیک مونجه داستان مندن 
 سالدین ایل ایچره کوپ نشان مندن 

  باشد . ونیز امر از عروج)آق(به معنی دام و شبکه . ونیز سفید آغ؛

یعنی پهلو به پهلو افتادی. و غلطیدی آغنادین؛؛آغنادیک

موالنا لطفی .)ایضاحات آغنادیک یادا کی آغنادیق غلطیدیم آنالمیندا دیر 
 گوید 

  لمهیئهر دم ای گوز یاشی یوگورمای منی فاش ا



    اوسدونهآلتون للرجه یا دولتیم دن آغنادیک

)آغاجه م و خانم خالف بیگُالقاب زنانی ایست بر  آغاچه ؛آغاجه؛

یاخود آغا بیگم تورک دیلینده اردملی یاخود موحترمه قادینالرا دئیلن 
 سوزدور (

ونیز  الغر را به معنی جوب . با غین معنی دیگری دارد .آریق؛آرخ؛

 در چهار دیوان گوید  گویند.
 قان  ئتدیر الوزده هجریندن که دیرناغ اوزونی خط ا

 اشک دن سو آچیبان قیلدیم آریق ینهبیر بیر

 عدد شش را گویند . در چهار دیوان گوید آلتی؛آلتاو؛

 فنا ومحض نیتاءِسّنه ضرورته
 ضرورت ایماس بو نوع آلتاو دونیدن که یوخ

نمد سازند  و تر کمان  از چوب ایل  خانه صحرایی ایستآالچیق؛

 ومعروف است 

 مرغی که درختان را سوراخ می کند )بیببی(آغاج دلن ؛

 رنجگویند . یعنی تُ  بادرنگ را آغاج قاوونی؛

 یعنی سراپرده که چون آالچیق از چوب سازند آغ اورکا؛

. خانه مشبک که از چوب سازندوبه معنی آالچیق آق ائو؛آغ اَِیوی؛

  چادر سفید را گویند

ترکان توران کاروانی را گویند که خالی از حیله و آغ بازرگان؛

 تلبیس باشد 

 پادشاه روس را گویند  آغ َپی ؛

. و نیز را گویندبه معنی نو . وچیز سفیدا؛و آق بوقا؛آغ بوغ

گوسفند سفید از جنس گاو و گاو میش . ونیز نام یکی از نوییان)سردار( 
 خانچنگیز 

 حایل به سفیدی را گویند آغ چیل ؛

یعنی فریب میدهد. ونیز مضطرب می نماید . ؛آلدارغای؛آلالدار

 در چهار دیوان گوید 
 دن آلدارغاینسی تیلبه آنداق که پری جلوه

 اوت سالور هر طرف اول طرفه نمودار منه 



مثله اینکه هوشیار بشود . در  تک؛ نآییالآییلغو دیک ؛

 چهار دیوان گوید 
 مست وخراب  ولورجام عشقیندن کونول  اول نوع ا

 ه یتدیکجه آییلغودیک ایماسنکیم قیامت بزمی

  جنبانیدن چیزی را گویندترپتمک؛الخالتماق؛؛آیرغاتماق

 یعنی گفتن . تحریر نمودن . در محبوب القوب گویددئمک؛آیتماق؛

 نجی کیشی ایماساالی
 ایشی ایماس رنلراَ  تماقن آیاالموی

نوتوانیستی یعنی ساخالیانمادین؛آسرای آلماقانینگ؛

 خودت  نگاه بداری. در محبوب القلوب گوید 
 رسنلبی هین آسرای آلماقانینگ نسرّ اوزون اوز 
 رسن لی فاش ائدسه عیب هم قییانا بیر او آن

یعنی اسم تو . نیز اسب تو . ونیز امر از انداختن. در  آتینگ؛آدین؛

 فرهاد شیرین گوید 
 ن قیلیب شاد کونلوقوجوب شهزاده نی 

 دئدی سن سن که آتینگ گلدی فرهاد

یعنی نگاه میدارم. ضبط میکنم. ونیزقلیظ ساخالرام؛آسراتای؛

 میکند . در چهار دیوان گوید 
 کونلومه خالین خیالی گلسه مردم لیق قیلیب 

 ر ایچره آسراتایلنی مردم اوگوز ائوی ده 
 

امر از دوری نکردن . جدا نشدن . در آیریلماز؛آیریلمانک؛

 چهار دیوان گوید 
 تنعم اهلی وبزم وصالی ای درد وهجر اهلی 

 نوایی دن سیز آیریلمانگ که زار و بینوادور بیز

 هست گرفتنبه معنی ق را گویند. بلغت جغتایی به لغت مغولی ابلآلیک؛

 یعنی هوشیار شدی . در سد سکندری گوید آییلدینک؛آییلدین؛

 دریغ ننوایی بس گئج آییلدی
 بر باد قیلدین دریغ  هایگیت لیک ن

 دوشند حیوان شیر قلیظ را گویند که نزدیک زاییدن آغوز؛

 اعزاز و تعظیم را گویندو آغیرالماسی؛آِغرالمیشی؛



را در آن  گوسفندانرمه  ایکه شبها هاله ماه را گویند .ونیز محوطهیل؛آغ

 نگهدارند

  باشد. روان هم گویندبه معنی غارت و چپوآغین؛آخین؛

 یعنی غارتگر . وچپو کنندهآغینچی؛آخینچی؛

 یعنی گیرانیدنآلدورماق؛آلدیرماق؛

 یعنی گرفتار شدن. و هم چنین پس گرفتن آلینماق؛

 یعنی فریب دادن ی؛آلداماغی؛آلالتماق

امر از کف دست گرفتن . در چهار آووجالب؛اووج توتماق ؛

 دیوان گوید
 نی آووجالب نقدم قوی باشی ونافنا یول

 که یوخ بو یولدا کیشی کا بو نوع دست آویز

 احمال و اشغال را گویند آغرراق؛

دردناک و زار رنجی .و درد اعضای بدن را گویند .آغری؛آغریقو؛

 تخوان نیز شکستن اس

کسی را در بازی فریب دادن . ونیز آلالتماق؛آلداریتماق؛

 مضطرب نمودن 

فریب خوردن . مضطرب شدن . ونیز بی آلداراماق؛آلدارماق؛

 قراری کردن 

 غلطیدن  آغناماق؛

  )داشماق(سرریز شدننیز از سر واشدن . وشماق؛آآشیتماق؛

 فریب دادن آلالتماق؛آشقیل؛

اینکه گشاده شود. در چهار مثله آچیلدی تک؛آچیلغودیک؛

 دیوان گوید 
 کونول حالیمغه اول  آی رحم قیلغودیک ایماس

 زارلیق بیرله ایشیم  آیدین آچیلغودیک ایماس

مثل اینکه جدا بکند . در چهار دیوان  جدا کردیم.آیردیق؛آیردیک؛

 گوید 
 آییرماق ساچین بند بندین کونولدن 

 اگر بند بندیم نی دوران آییردیک



 یعنی پارا حرکت دادن ترپتمک؛ورماق؛آلماشق

 مختلف الوان. رنگا رنگ آال بوال؛آال بیال؛

 باشدنوعی اردک آال بوکا؛

را  بادهای شدید ومخلوط برف و بارانآال چاپقون؛آال چارپو؛

  گویند

 احول را گویندآال قاراق؛

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه یعنی شوریده . وبهم آمدهآال بوالق؛

  یال سوزونه رنگا رنگ دئیلیر سینده آال ب

تقریر نمودن. در چهار وامر از گفتن . گفتی.ونیز دئدین؛آیتینک؛

 دیوان گوید
 کیم باشیما گلمیش مسیح ئمههجریدن اولدوم د

 آیتینک اول آسایش روح روانیم گلدی مو

. تو. وتصرف نمودن تو؛ یعنی گرفتن لیقین آلماقیغینک؛آلماق

 در چهار دیوان گوید 
 قرار هوشونی آلماق لیق ندور صبرو 

 ای جانالر آفتی سنه جانیم دور آلقولوق

 یعنی عجله و بی صبری کردن سمک؛تلَ آشوقمانک؛

 یعنی آنها. در چهار دیوان گوید آالرینگ؛اوالرین؛

 وزون  بیچاره سی جانیم لبین خونخواره سی ا کونلوم
 رینگ حالتین السوز ای جهان عییاره سی گاهی آ

 یعنی ممنوع شدم . در چهار دیوان گویداق اولدوم؛یاسآِیندیم؛

 ساچین کونول قوشونون هر بیرینه باغالدی تاری 
 دی سن اوتگیل که من بونوع آیندیمننوایی ای

 امر از فریب دادن. در چهار دیوان گوید آلداب؛آلداق؛

 عازم ایسه  هایانههر  پسانچو تا وناوتاپا گور 
 آلداب قایتاروک داغی تباشینا اَیورول قویون د

یعنی اگر کمتر بدهی. در محبوب آز وئرسن؛آز یاواسانگ؛

 القلوب گوید 
 تکلیف لریندن آز یاواسانک 

 ذاتینغه توهمت امساک



آنوقت که اینکه  سفید بشود. تا آقارغودیک؛آغاران تک ؛

 در چهار دیوان گوید سفیدشد.
 آیرماس اشگیم بئله گوزونون قیزارغان رکالری

 ک ایماس مرجان قیزیلآخارغوتبحر موجوندان 

یعنی چیزی را بخواهند  آیاالتکولوک؛یی یه دورماق؛

 صاحب بشوند

اگر ضبط بکنی . واگر بخواهی نگاه ساخالسان؛آسراسانک؛

 . در چهار دیوان گوید )ساخالسان(داری
 رسن که پنهان آسراسانکستین ایسرّ ای کونول 

 دهر باغی ایچره آچما غنچه زینهار آغیز

ل( یعنی آرنگ گلی را گویند )رکی چند معنی دارد .در تآل؛

.ونیز مهر پادشاه باشد .ونیز امر از در گرفتن چیزی . به معنی یقیرمیز
آذاربایجان تورکجه بو آل سوزونون نچه ایضاحات.فریب دادن هم آمده.

.  )گمراه کردن(معناسی وار . آل یعنی غول بیابان . آل ائلمک 
. در چهار دیوان . آل . قیرمیزی رنگ (بگیر).  آل )فریب دادن(آدلداماق .

  گوید
 ایچیب قانیم نی اول گوز کیم قیزارمیش ناتوانی دور 

 که هم بیمارلیق دامی چکیب رخساری آل اولموش

.ونیز امر از گرفتن . پهلوان  )آلیب(یعنی گرفته است  آلب ؛آلپ ؛

 بولغار هونی باتایضاحات آلپ اصلینده اسگی چاغالردا وبهادر را گویند .
دولتچیلیک اراضی سینده بیر هوندور داغ اوالراق اینسان آالدرینادا 

گئچیریالمیشدی )آلپ ارتونقا()الپ اسالن(کی فارسالر بو سوزو آلب 
 در حیرت االبرار گوید  یازیلالر .  کیمین اوالراق یالنیش  ارسالن

 ساقی آلیب گل قدح دلپذیر
 ائیله منی جرعه سیندن شیر گیر

 یعنی احتراز نمودن ماق؛آیا

 از حرکت ممنوع شدن آیانماق؛

 یعنی زیاد شدن  آرتماق ؛

  .فریبکار. زن بیکاره و مکّارغارت گر. چپو گنندهآالنمانچی؛

 یعنی غارت گری .آالمانچیلیق؛

 بسکون واو شعله آتش را گویند  آلوو؛؛آالو



امله زنی بود از قوم قیات پسر ایلخان که بی شوهر حآالنغو؛آالنقو؛

 شد وسه پسر آورد. بوز سنجر پسر اوست . خاقان مغول از نسل او میباشند 
 شعیر 

 حکایت مریم اگر بشنوی
 به آالنغو هم چنان بگردی .

 ونیز در سبعه وسیاره حضرت نوایی در نسب پادشاه خودگوید 
 آتا گلیبان اولوقاونا چنگیز 

 آناسی خود آالنغوا گلیبان 

 معروف است  وگشاد دهنکه  ناقارا می امپرنده ایست بنآالی بوزن؛

  به معنی صاحب اسب .ونیز نواده داغ خان ابن اوغوزخانآال یونتلی؛

 باشدابلق 

 یعنی در تعاقب او. موالنا لطفی گوید آرتنجه؛آردینجا؛

 هر قایدا کونول بارسا اوزولمای ایریشورسین 
 لطفی کونول آردینجه سن آواره کیشی سین 

 مقارن جگر را گویند نیزو.ش عدد شآلتی؛آلتلو؛

نام پادشاه بوده . یعنی شیر آلب ارسالن؛آلپ ارسالن ؛

دل .ونیز شیر بزرگ یال دار .ایضاحات اصلینده آلپ بیر داغ 
هوندور دئمکدیر آسالندا کی شیر دئمکدیر ار ده تورک دیلینده .آدیدیر

کیمین . . شیرهیکلیقهرمان آنالمیندا ایشله نیر آلپ ارسالن یعنی هیبتلی 
تورک تاریخیندا معروف اوالن مالزگرد دویوشنده ظفر چاالن سرگرده 

 میزین آدی اولوب . بودا فتحعلی خانین سهولرینن سایلیر 

 یعنی مالیات ومحاسبات دیوانی باشد آلدیق؛آلماقلیق؛آلتوت؛

 تندی پهلوی کوه را گویند  آلچو؛آلچین؛

 آهک گوره را گویند آلچی؛

 ی فریب به معنآلداغ؛آلداق؛

 چاپلوس. فریبنده فیررالق؛آلداغوچ؛

گرفتن آلغو بیرک؛آلیب وئرمک ؛آل وئر ائلمک؛

 ودادن .و داد وستد کردن 

و آخر به  بوکا نشونما یافت قنام نبیره جغتای خان که تربیت آریآلغو؛

 هوس سلطنت افتاد وبر آریغ بوکا فایق شد 



در مجالس النفایس  نمیدانم چه معنی دارد هر کس فهمید بنویسد.آجار؛.

 میباشد. آذاربایجان تورکجه سینده تازه نو دئمکدیر
 هم ایدوریداو هم آجارید کیم

 اولوق راق ایلکامحل تعجب دور 

. وضبط کردن . در چهار هست امر از نگاه داشتنساخال؛آسرا؛

 دیوان گوید
 ای نوایی شه خیالین آسرا گوز ملکی آرا 

 باغ سفید  هم باغ زاغان اوندا هم ولورکیم ا
 کین بولماسون مزاحم اونا تسفردا یامغور 

 گوز آسرا اشک کونول چکمه آه سردینی 

 .کنایه از کمک من . ونیز کنایه ازیعنی پشت من آرقام ؛آرخام ؛

 ایل تبار من هست

یعنی نمیتوانم بگیرم.در لیلی مجنون آلماغوم؛آال بیلمیرم؛ آال

 گوید 
 کونلومنی که آلمیشسان نهانی 

 آال آلماغوم خود آنی  سنده

 یعنی دعا و ثنا کردن من .در چهار دیوان گویدآلقیشیم؛

 جانان مرادی قتلیم اولوب قیلسا جان ِابا
 جانیم غه قارغیشیم دورو جانان غه آلقیشیم 

 یعنی ضبط کردم . در سبعه وسیاره گوید ساخالدیم؛آسرادیم؛

 آسرادیم هم اوزومنی پنهانی 
 نی هم بو زاری که آیتقوم آ

برای پیوند زنا شویی  . با قاف هم  ییعنی نامزد؛قلیقق؛آداآتاغلی

 صحیح است  . در سبعه سیاره گوید 
 مهر زلفی غه کونلی باغلی ایدی 

 ا آتاغلیق ایدی اونیا بو ئگو

 یعنی تعجیل من . در لیلی مجنون گوید َتلَسمه گیم؛آشوقوم؛

 کام اورغالی بو طرف آشوقوم
 یولوقتومتا کیم سنه بو زامان 

 همشیره را گویند باجی؛آیوسون؛

ناله خاموش  گریه ونوحه آهکسی را از آووتماق؛اووندورماق؛

 فارغ و راحت نمودن همچنین . نمودنکردن . ونیز خوشوقت 



 گرفتیم آلدوق؛آلدیق؛

به آدم یعنی بی خانمان .آال خان آالمان؛آالخان واالخان؛

 ان گوید در چهار دیو بیکاره و سرگردان را گویند .
 دشت آرا هم ایستامان همدم که ناگه بولماغای 

 غول الرغه بو آالخان و آالمان دن جدا 
 یاخود

 عشقی آتد ی ایندی کونلوم ترک و خان ومان قیلیب 
 دادور راهبیلمه دیم من او آالخان آالمان 

یعنی گذشته است . و سر ریز  شده است . آنرو افتاده است .  آشیبان ؛

 ون گوید در لیلی مجن
 بیر گون آشیبان ایچینده قایغو

 اویقو  ونهگلدی نفسی گوز

آهسته را گویند. خواه در رفتار خواه در  آَغرَمن؛آغیرراق؛

 کردار 

 جای گرمسیری را گویند . در سد سکندری گوید آران؛اَران؛

 که چون قیلدی قشالن عزم شاه 
 قرا باغ و آران نی آرامگاه

از آنجا تا بئش بالیغ دوهفته راه است    شهریست در ترکستانآلمالیق؛

از بئش بالیغ تا خان بالیغ از جانب جنوب براه بیابان که مغول آن راه 
 یوغری یول گویند چهل روز راه است 

ست که لشکریان برسم خراج از والیت گیرند . یه اذخیره وغلّ آلغوت؛

 ونیز به معنی آهسته و هموار میباشد 

 گویند کوه کوچک را تپه.آلغون؛

 نوعی مرغابی از جنس اردک آلمه باش؛

سرخ رو را گویند. کسی که گونه های آل ینکالغ؛آل یاناق؛

 سرخ داشته باشد  

به معنی عقل و هوش است  . ایضاحات . اون؛؛نکاَ آنک؛

آذاربایجان تورکجه سینده. آن . آنال. آنالماز . 
.بو سوز جغتای ندی .آنناخلیدی.آنالمازدی .ائله بو سوزه باغلیدیر الآن

 تورکجه سینده اون کیمینده ایشله نیر 



یعنی بی عقل . وغافل . ایضاحات . اصلینده گرک بو ز؛آنکیسی

سوز .آنگ. یازیلسیز اوجور کی بییلیریک بیزیم جغتای تورگجه میزده 
 چوخلو سایدا .گ. سوزونون یرینه ک. سوزجوکو ایشله نیر

 ست به قلعه اختیار الدین ارک هرات را گویند . مشهور اآال قورغان؛

به معنی تحت . ضد فوق . در چهار باال.اوست؛یوخاری؛آسین؛

 دیوان گوید 
 طفل مکتبدن قاچیب  بارور یانا اول آی ساری 

 تاپیب گیتورسام آلدابان   نجه متیلبه کونلوم ن

یعنی نمیتوانم بگیرم. در چهار آالبیلمرم؛ایتا آلمان؛اآلمان؛آیت

 دیوان گوید
 اول  سن ساق بی چاره من  هن منسن دیری 

 آیتا آلمان کیم فراقین دن نی ینکلیغ زاره من 
 یاخود

 ولدوم آیتا آلمان شمهاآه کیم آواره 
 کی دردیم نه بیر همدم بئلهده یاشورون کونلوم 

 یعنی پشتش را . در فرهاد شیرین گوید آرقاسین؛آرخاسین؛

 جور ِمتین آرقاسین ایالب حجر کوب
 رایان تاش قهر کوببولوب بیر سیج

 عجله کننده را گویند . در محبوب القلوب گوید َتلَه سن؛آشوققان؛

 صبر ایله کوپ باقلیق ایش آچیلور
 ایشده آشوققان کوب تابیلور

یعنی مراجعت نکرد. بر نگردید. در چهار مادی؛تآیالنمادی؛قای

 دیوان گوید 
 آه سرگردان کونول دن کیم اول آی کویی ساری 

 رهم بیزینک ساری یانا آیالنمادی بارغالی بی

 یعنی می فهماند. در چهار دیوان گویدآنکالتور؛آنالدیر؛

 المادیآنفنا خانقاه شیخی دن اَیل ِسرّ 
 ور اَیل کا آنکالنک آنالدخوب  وناودیر پیری 

یعنی دریغ و مضایقه نمودی . در چهار آیادینک؛قیزیرقاندین؛

 دیوان گوید 
 ه  دوزدونموَسوسی که معاشنی عقل ایل

 ر کا عقل ومعاشوئریفنا یولیدا آیادینک  

 یعنی دریغ و مضایقه نمی کنم . در چهار دیوان گوید آیامان؛



 ایاقینا بوکه قیلمان نثار جان نقدین 
 م آیامانحقارتیندن اویالور سین ای بیگُ

 یعنی گرفته است آلیبان؛

 وید گم شدن . در چهار دیوان گ واز راه بدر شدن .آزغان؛ آزان؛

 دن هجران طریقین ایله کیم یرسن اشکئدفهم ا
 ن خبرالدوزدی اوان تاپسا یول حالینآزگئجه 

یعنی ضبط کننده. ونگاه دارنده . در چهار ساخالیان؛آسراغای؛

 دیوان گوید
 یاشورون دردیم نی ظاهر قیلدی افغان عاقبت 

 شکنج یندهتن اولورهمیشه  کامیدا گر زور ا

گفتن . وتقریر نمودن .و نیز تقریر کرده امر از دئیبن؛آیتیبان؛

 است . در سد سکندری گوید 
 مغنی بوگون آیتیبان رو توز 

 ه بد رو توز ردوفاسیز جهان بی

 یعنی اورا اونو؛ آنی؛اونی ؛

 اوالر؛یعنی ایشان. اصلینده آنها دئمکدیر آنالر؛اونالر؛

 باهم مکالمه کردن دئیشمک؛سوزلشمک؛آقیتماق؛

 از هم جدا کردن ؛آیتیلماق؛آییرماق

 آسراب؛یعنی ضبط کرده. و نگاه داشته است . در حیرت االبرار گوید 
 یا بو نوا خمینده  آسراب محل

 چکسه نوایی سوزوندن بیر غزل

 یعنی گرفته نشده  است توتولماییب؛آیتیلماغان؛

ایضاحات . اصلینده آسماز.  ---یعنی آویختنش آسماز؛آسماس؛

 آویزان نمی کند . دئمکدیر

 بگیرو بیا  آالگیل؛آل گل ؛

 چیزی مایل به سفیدی را گویند  آغیمتول ؛

از فهمیدن و دانستن و آنها .منیم قالریندان؛؛آنالآنکالریدین 

یازدیقیم سوز البته از فهمیدن شان اولور فتحعلی خانین یازدیقی اونالرینان 
 آنناقین آراسیندا بیر سوز اولمالیدیر .  در لیلی مجنون گوید 

 ل آنکالدیردیلرایچینده یوز بیم ای
 قاصد غه نهانی ائتدی تسلیم 



 دخترا گویند قیز؛آقنابین؛

یعنی از گفته های او. در سد سکندری  دئدیکلری؛آیتوریدین؛

 گوید 
 حکم آیتوریدین چو کسب ائتدی فهم 

 ولدی رفع ار کونولدن لآری شبهه 

 گوید  . در چهار دیوان است یعنی نشستهآیالن غان؛ائیله شیب؛

  ولورنیچوک قوس قزح دوری مهر عکسی ا
 آیالن غان ایکی یانمه باخین  ئینیندنتاپیب خم ا

.ونیز گم  یعنی از غلط رفتن راهگمشدنش.آزیقماغدین؛آزماقین؛

 . در محبوب القلوب گوید نشوید
  اوالرهر کیم که اول یول عازم 

  اوالرا مالزم انایکی دنیا سعادتی 

 یزنده . وریخته گننده . در لیلی مجنون گوید یعنی رتوکن؛آقیزغان؛

 صبرینی آقیزغان اشک سیلی 
 یعنی مه و مهر رشکی لیلی 

  کردناز هم جدا آیرتالشماق؛آیرماق؛

. هوشیار کردن . به هوش آوردنآیلدورماق؛آییندیرماق؛

  بیدارکردن

 . در رباعیات گوید  هست امر از سرازیر شدنآقیال گور؛

 تماشا قیال گور نووزاونون اای جسم 
 کوی ساری آقیال گور  اونونای اشک 

در نوشته های فارسی آنرا آمو دریا  رودخانه ایست در ترکستانآمو؛

 نوشته اند 

برای ضبط کردن . ودور نگاه ساخالدیرماق؛آسرارغه؛

 داشتن. در چهار دیوان گوید 
 ولوب گل گل پریشان هر طرف کاکلاندن  وزوما

 روح االمین نین امکانی نین آسرارغه یوخ ه دور

آینه فوالدی که در روز جنگ بر پیشانی اسب بندد. در سد سکندری آهه؛

 گوید با اسکندردر دعوای دارا
 عدد اوتروسی نیاروق آهه یوزمی

 سراسر اجل خیلی نین گوزگوسی  



یعنی پیشانی او . وپیش روی او . داستان شیخ صنعان آلینغه؛آلنینا؛

 گوید 
 یله گون ئلدی اشیخ نین آلینغه گ

 کیم کیشی گورمایدور  آنداق تیره تون
 ونیز در چهار دیوان 

  نااول بت که قویموش من باشیم نی آلنی ولورتند ا
 ه باش ایندورور کامین دا یوخدور ایکی باشیقبله 

 یعنی خسته نمیشومیورولمام؛آرمای؛

 یعنی به تندی تغییر نمود . میر حیدر گویدآجیرغیندی؛آجیشدی؛

 دم آجیرغیندی بیر اهل قبول اول 
 ایرکین فضول ولورکه بوکیشی الر ا

 عدد شصت را گویند آلتمیش؛آلتمیشا؛

 . در چهار دیوان گویدشدنشسفید بقدریعنی  آقاردقجا؛؛آقاردقجه

 ساققال آرتار قارا گوزلره میلیم  آقاردقجا
 منیم بو بیر اولن کونلوم قوجالدقجا جاوان ایستر 

 یعنی برای گفتنش . در حیرت االبرارگویددئمه سینه؛آیتورغه؛

 آیتورغه چونکه قویولدی کونول
 آیتمادی اون بیت توتولدی کونول

یعنی جستجو و تفحص بکند .در چهار دیوان آختارو؛آخدارسین؛

 گوید
 اریرای جفا تیغی گلیب مجروح کونلونی ی

 آختاریرقول یالین ایالب سالیب هر یان ایچیمنی 

مثل اینکه درد بکند. وبه درد می آغریماق؛آغری غودیک.

 آید. در چهار دیوان وگوید
 تیلیبه کونلوم وه هر ساعت بیر ساری بارور

 راروالوی یماقمنع قیلدیم ایرسا باغریم آغر

.  )ساخالیان(یعنی نگاه دارندهساخالدیجی؛آسراغوجی؛

  .نثر.وضبط کننده .در خمسه المتحرین گوید
 گ دن چیخارماق معموره دوروغ دستور بئله صباح الر گنئوتگه 

 طاوس آسراغوجی اَوی الر دین سوروب چیخاردی  

 به معنی دعا خیر او .در محبوب القلوب گوید آلیقیشنه؛آلقیشینا؛

 وق سپاماق کوسی اونی بیرله بامپر زلکنی
 آنین آلقیشینه نغمه پرداز



یعنی برای گفتن . وتقریر نمودن . در چهار ؛؛دئیردیتورغهآی

  دیوان گوید
 ن ساقیا اولدوم اندتاپماغییاری  دئیردیغمیم 

 ه یارلیق قیلسانگ خدا یارین ردمنه بیر جرعه بی

 به قدر گفتن . در چهار دیوان گوید سویله دیکجه؛آیتغوجه؛

 ترک ریا  اوزونزاهدا بیر کوچه بند ایله 
 اوزونه  آیتغوجه یاناغه پند وئرکیپند 

حات. آیاما. آذاربایجان امر از دریغ نکردن .ایضاآیامه ؛آیاما؛

تورکجه سینده بیر کیمسه نین ایکینجی آدی و لقبی دئمکدیر .  در محبوب 
  .نثر.القلوب گوید

 زحمت بئله تاپغانینگ نی اوزوندن آیامه 
 و محنت بئله یققانینگ نی دوستالر بیله نی دشمن اوچون آسرامه

 یعنی فارغ و خوشوقت مکن . در لیلی مجنون گوید آووتمه؛

 ول کام ایله کونلونی آووتمه ا
 بو روضه ساری آنی یاووتمه 

 یعنی پیشروی خودت. در چهار دیوان گوید قارشیندا؛آلنینکغه؛

 چون عارض  ولورن ااقداهر الینک غه گلیر ح
 هر دم اعراض  لمهپس محملی قیلیبان ای

یعنی آویزان شده نی . در سد سکندری آسیلمالی؛آسیلغوسی؛

 گوید
 ه رشته قیلغوسی بیر او کیم طم

 اونون بیرله بوغازیدن آسیلغوسی

یعنی هوشیار بکند. اویاندیرسین؛آییلدورغای؛آییندیرار؛

 ونیز هوشیار خواهد کرد . در چهار دیوان گوید
 مست عشق اولموش نوایی پند وئرمه ای حکیم 

 مخموریدنی  ئبو م دیرسینکیم مگر ساقی آیی

 در سد سکندری گوید یعنی اسم او گفته شد. آدالندی؛آتالدی؛

 اوتالدی بیر مصرو بغدادغه 
 یازیلدی بیری ملک نوشاد غه 

.به لغت  است نام یکی از سالطین از نسل چنگیزخانآرپا؛آرپه؛

 باشدمغولی چیز باریک .و نیز  جو 

از وقتی که جدا شده است . در چهار دیوان آیریلغالی؛آیریاللی؛

 گوید 



 اب گوز لی شیدا کونول بیخوالیاریدان آیری
 هر زمان ظاهیر قیلور رسوا کونول خوناب گوز  

 یعنی تفحض و جستجو کرد آرادی؛

 و می فهمد .میداند آنکالغای؛آنالیار؛

  .ونیز کف دست دست شمایعنی کف دست اوراآووجین؛آووجون؛

 دریغ و مضایقه نمیکند . در سبعه وسیاره گویدآیامای؛

 ن ایزد متعال انداوآیامای 
 ال خاصه که حال هیچ ایشده کم

یعنی مضایقه کرده است . در محبوب القلوب قیزیرقانیب؛آیاب؛

 گوید 
 گئیمه سهکه نفیس اجناسی آیاب َچیان 

 مه سهایسرکاب قوروق نان ی ناولذیذآغزی 

اصل این لغت به مناسبت شب آی تون میباشد . یعنی ماه شفاف.آیدین؛

الطیر در داستان شیخ  شب از کثرت استعمال آیدین شهرت یافته . در لسان
 بایزید گوید

 گئجه آیدین تابیدن روشن ایدی 
 چرخ انجم وردی تابیدن گلشن ایدی

 هستگرفتید امر از ؛آلدینکا؛آلدینمی

 باشدبه معنی داد وستدآلیش بئریش ؛آلیش وئریش؛

 یعنی خرید وفروشآلیق ساتیق؛آلقی ساتقی؛

 ار دیوان گوید . در چهباشدامر از گرفتن چیزی  آلماغین؛آلماقین ؛

 ای نوایی تیالسانک دولت باقی تاپمای 
 آلماغین دیر فنا یولیدین اصال عارض

 یعنی آویخته ای . در چهار دیوان گوید  آسمیسان؛آسمیشانگ؛

 ا مشکین ایپکدن  ای که طومار آسمیشانگنونبوی
 سن کیم بوینوما تاخدیقین کمند لهقایدا حالیم بی

نی قبل از آن . در چهار دیوان یعبوندان قاباق؛آندین بورون؛

 گوید 
 ینلرندان بورون که دیاور لنوایی نی دی

 ن توتوب اول زار بی نوا گئتدی وعدم یول



به معنی دختر میباشد . یعنی دختر خودت ینگی ؛ آقنابی

 . در سد سکندری در باره روشنک گوید  )قیزینیزی(را
 ینا زاد عفت ما بینگنی هم

 هم شبستان آراآقنابیینگنی  

 یعنی گرفت . تقریر کرد . در حیرت االبرار گوید آلدی؛آیتتی؛

 ر ایکی گواه تیآیتتی قاضی گ
 حوکمونی بی اشتباه  لیمقی کهتا

  )اوتورماق(گردیدن . ونیز نشستن دوالنماق؛آیالنماق؛

 یعنی باهم گردیدن . وباهم نشستن آیالشماق؛اَءیلشمک؛

 یعنی گردانیدن دوالندیرماق؛آیالندورماق؛

بگیرد.ایضاحات . آذاربایجان تورکجه  دتوانمیآالبیلر؛آال آلماق؛

سینده دانیشیالن سوزلر جغتای تورکجه بیر آز فرقلی اوالراقبعضا عین 
  مفهوم دا ایشلنمیر 

 گذشته است . وآنرو رفته است  باز کرده بود.ونیزآشمیشدور؛

 یعنی میگرفته آلیردی؛آالدورمیش؛

حرف ندا . ونیز نام پسر اوغوزخان ابن قارا یعنی قمر .وماه.  ونیز آی؛

 خامس خانان طبقه مغول میباشد کهخان 

 یعنی ماه زایید. ونیز نام محلی از بولوکات کابل آی دوغدو؛

تقریر نیامد . در  بهیعنی گفته نشد . ونیز؛دئیلمه دیآیتیلمادی؛

 .نثر.محبوب القلوب  گوید
 نکته آیتیلمادین اما سوز اختری ساری جهتیندن تطویل وهمی دن

واگر  اگر فکر بکنی.یعنی اگر به فهمی .آنکالسانک؛آنالسان؛

 بدانی .در چهار دیوان گوید 
 قدح آل دیر پیری دن که بو دیر فنا ایچره 

 رزق یخشی آنکالسانک هم شیخ هم واعظ لیلالرقی

غارت شده را گویند. ایضاحات آذاربایجان چاپیلدی؛آالقتی؛

وزو وار دییر یالیقدا نه وار یولوقا وئر یانی تورکجه سینده آتاالر س
 کو توکولموشه وئرسین .رتاالنمیشدا نه وار کی تو

 گوینده . تکلم کننده  ؛آپاریجی دئیجی؛آیتغوجی؛

 یعنی خوشوقت بکنم . وراحت نمایم . در چهار دیوان گوید آووتای ؛



 نجه اول آی مهریدن شیدا کونول نی آووتای 
 فریب  تک وئره وئرن ن حکایتااله ییتیلبه 

یعنی صدا بکنم . در چهار سسله ییم؛چاغیریم؛آغیزالی؛

 دیوان گوید 
 ریتلدمیم نه ائدیب آغزالی ای خمازضعفدن چی

 ر قان یوراکیکیم توالرغه عذر مردم لوغ باغ

نوعی بازی ایست که با دست  ال اویونو؛آووج اویونی ؛

 بازی کنند . بعضی آنراتکمی جفت گویند

. وزیادی اش . در ییعنی زیادآرتیقیسی؛چوخو؛آرتوقسی؛

 سد سکندری گوید
 ایین باخخکیم اول داستان ساری 
 ایین تاخخا نکوپ آرتوقوسی زیور ا

 منه آرتوقوسی دور اغیار ِالمی
 یار ِالمی  ولورتارتا آلسام بس ا

به معنی جزیره میباشد .و نیز وقت و هنگام را آداق؛اَداق؛آدا ؛

 در طویوق گوید  درا گویند.. ونیز نامزگویند .
 یز گر یارسیزنر یتسه لای نجیب 

 گل آداقی دا خماری یاره سیز
 اشیغه د نکه مین اولساتربیتی نی

 یب یاره سیز  ئد ولورگشته شوخ ا
 ونیز در حیرت االابرار گوید

 ه قزاق ردیوز ایکی یوزجا کیشی بی
 که یری خوارزم ایدی گاهی  آداق

فتن  .و چون گرفت . در چهار دیوان به محض گر آلغاج؛آلجاق؛

 گوید
 اجآلجگوزونگ قانیم غه سیراب ائتدی اوزونی نقد جان 

 ه نقد رایگان آلغاجدمئی  وئرسیننه چون کیم مست 

 گویدیعنی خواهم گرفت . در چهار دیوان آالجایام؛آلغومدور؛

 ای نوایی جانین آلغومدوردیسه قایغورماغیل 
 اکتفا گر ائتسه ه مننت قیل مونونک بیرلهجانغ

 . ونیز اسباب مسباب یعنی عجیب غریبآینوقنی؛آیین اویون؛

 ب . وبه معنی هوشیار هم آمده یعنی خرس.و دُ  آتیغ؛ آتیق؛آیی؛

 خاتون حرم را گویند آینیم؛



یعنی اسم اورا. ونیز اسب اورا . در حیرت االبرار آتینی؛آدینی ؛

 گوید
 حیرت االحرار گوروب ذاتینی

 ینی یدوم آدرَقوحیرت االبرا 

 یعنی میگفته است . در چهار دیوان گویددئیردی؛آیتورایمیش؛

 نوایی آیتورایمیش  دیر آرا صنم ذکرین 
 کیم قیلسا میل بسم هللا  بو اسم ذکرینه

 یعنی از هم جدا کردن . وسوا نمودن آییرماق؛آغیرتالماق؛

 یعنی به تیر اندازی پرداخت . در سبعه سیاره گویدآتا توشتی؛

 اضطراب ایالبان آتا توشدی
 بیر ایکی اوخ ولی خطا توشدی 

باب اال الف مصوره مع الباءالتازی و الباء 
 الپارسی 

جد آباء را گویند .در وقفییه اخالصیه توره مه؛ابوکا؛ ابو؛

 گوید .نثر.
که آتاو ابوکا اول حضرت نین آباءاجدادی خدمت الر یدا اولوغ مرتبه 

  سزاوارایدور

 اق زین را گویند . ونیز َکشت. زراعتغلت اَبکار؛

اسب را گویند . ونیز رنگ اسبی مخصوص . در چهار دیوان اَبوش؛

 گوید 
 نی ابرش دور که سیکیرتمیش)سیجرامیش( یانا میدانغه اول مهوش

 قیزیل آق گل بیله بیلدین مگر خلق اولدی اول ابرش
 یاخود

 چیخیب سرخوش چاپیب ابرش  قیلیب جوالن  آلیب میدان 
 م نام و نشانیم نی وجود اقلیمدن محو ائیلس 

 معروف است . در چهار دیوان گویدابلق؛

 زمانه ابلقی قالغای روش دین 
 اون آشوب زمان سیکرتسه ابرش

تاج مرغان را گویند . از قبیل خروس و هد هد غیره که آنرا اَبک؛

  گویند جغتاییه ابوک

 گوید  شوهر زن را گویند .در لیلی مجنوناَر؛ابوشقه؛

 بیر یانیدان اوغول غم وشکنجی



 ن ابوشقه درد ورنجیابیر یانید

  عمو را گویند.وآباغا برادر پدر باشداَباغه ؛

کوهنه . ومندرس . ونیز آدم سال خورده . وپیر  اَپرک؛اَپریمیش ؛

را گویند. ایضاحات . آذاربایجان تورکجه سینده آپری سوزو تک ایشلنمز 
 ده اپریدی پالسیده و پژمرده شد  مثال اپریمیش یعنی پالسی

 شدن موشایعنی ساکت و خسوسماق؛ابسم؛

 نخ سیاه را گویند . در چهار دیوان گوید  اَپکین ؛

 ه قیلمیش قرا رایله دور کیم ایلکین حنا اوز
 اوزره َتونین اپکین ائیله میش  کوینکاول گلگون 

 به لغت مغولی علف را گویند . به لغت جغتاییاوت؛اَبوسون ؛

 همشیره بزرگ میباشد 

 باب االالف المقصوره مع التای القرشت
مربی را گویند. یعنی اَتابیک میباشد. در مجالس له له؛ اَتکه؛الال؛

 . النفایس گوید . نثر
شیخ نین بویوک نین خواهر زاده سی دور کیم عبدالرزاق اتکه نین اوغلو 

 بولغای . 
 ینک نبیره سی که ایندی ظاهر بولوبتور شیخ بایزید اتکه ن

بو ایکی کیشی سلطان حسین بایقرا نین بعضی اوالغالر ی نین اتابیک 
 لرایدی

 نام رودخانه ایست در حوالی جرجاناَترک؛

 باشدیعنی پدر . ونیز زاهد و مشایخ . ونیز امر از نامیدن اَتا ؛آتا ؛

  بوقا نام دادبه معنی لقب باشد . که خان خطا به اَ آیاما؛اَبانک؛

 نام شهری ایست در ترکستان آنطرف سیحون اَترار؛

باب االلف المقصوره مع الجیم التازی و 
 الپارسی 

 دنیا و زمانه را گویند . موالنا لطفی گویداَجون؛

 سندن آجوندا  بیر گوزی عین بال هانی 
 جفاسی بیله مبتال هانی. اونونمن تک 

 ونیز میر حیدر گوید 
 بولسون آجون ایچره آریغ کونلو شاد 



 بارچا اولوس اوسدونه سورسون مراد
 با واو هم آمده که اَجون باشد . آچون هم دیده شده است 

 باشدبه معنی غایت و نهایت ؛؛سونسوز؛اَچا؛آچه

 دار  باب االلف المقصوره مع الجاء نقطه

ایضاحات آذاربایجان به لغت مغول بند ترکش را گوینداَخسادور؛

 تورکجه )لنگاندن(دئیلیر

 شاهان فرقانه را گویندپاداَخشید؛

 باب االلف المقصوره مع دال بی نقطه
به معنی جزیره . ونیز وقت هنگام  را گویند. در تویوق اَداق؛آداق؛

 گوید
 گل اَداقی دا خماری یازه سیز 

 اشیغه دربتیمین که من اولسام تُ 
 ُکشته و بیر شوخ ایرور دیب یازه سیز

 در حیرت االبرارگوید
 اق زّ قَ  بیردهیوز ایکی جا کیشی  

 که یدی خوارزم ایدی کاهی آداق

 باب االلف المقصوره مع الراء القرشت
در سد سکندری  ذوب شده است .یعنی آب شده است .اریب؛ارییب؛

 گوید
 اوزوم اوزلوگوم محنتی دن اریب 

 باریب اوزلوگوم مین اوزوم دن باریب 
 ونیز در چهار دیوان گوید

 پ باقماسون گر یوز بودور دیرسین یوزوم ساری  گوزونک کو 
 اول مهر تابیدین اَریب آقغونجه ناظر بولغوسی 

نام طایفه باشد. از چهار طایفه اَتراک ترکستان که اعظم قبایل اَرالت؛

 اَتراکند . در حیرت االبرار گوید 
 آنداق ائشیدیم که شه  کامران 

 ورت اولوس خانی تیمور کوره کان د
 ونیز در چهار دیوان گوید

 یی سئودی بیر لولینی گیزدیک ربع مسکوندا نوا
 اگر ارالت اگر برالس اگر ترخان اگر سولدوز

 یعنی مثل ارمنی ها . در فرهاد شیرین  گوید اَرمنی وار؛

 منی چون قیلدی ماه ارمنی زار 



 ه ساغر ارمنی وار نچبیر  کرچ

 یعنی قیمت و ارزش دارد . در محبوب القلوب گوید .ر؛َدئیَ اَرزیر؛

 ا ارزیرینی یوزکا ساتما قدین آالرغه مین مباهاتبیرک
 مینکا تیکازی بوزکا آلماق دین آالرغه یوق ذره اویات

از محال  آنرودخانه ایست معروف در آذاربایجان ابتدای اَرس؛آراز؛

 ایست از آنجا آید . در چهاردیوان گوید یارزروم مین گوللر جای
 صبریم ائوینی سیقسا گوز سرشکی عجب یوخ  
 یم بیریسی دجله دور بیریسی ارس دور ک

  نام قبیله در ترکستاناَرالس؛

به معنی نفرین و بد دعاکردن . ونیز قارقوش؛اَرغوشتَک؛

قسمی بازیست که یکی خم شود دست بر زانو نهد و دیگری پای بر زمین 
زده از روی او جهد. ونیز نام یکنوع اصول میباشد در علم موسیقی . در 

 وید محبوب القلوب گ
 آندین گئجه لر اتراک ضعفاسی ایشی اَرغوشتک

شیر را گویند .ونیزنام برجی از بروج آسالن؛ارسالن؛

ترکی .اصلینده اسالن شیر دئمکدیرار یانی قورخماز جوانمرد قهرمان 
اَسالندا شیر ارسالن یعنی شیر قهرمان . کنایه از نترس بودن بودن دارد  

 در محبوب القلوب گوید. 
 شی صید اورمانارسالن ای

 و ُسباغی تویقارماق 
 . نیز در سبعه سیاره گوید

 درد هجر ایله  قیلغاج ارسالن لیق
 مور اولوب من ولی یاریم جانلیق 

 ونیز در چهار دیوان گوید
 رد ای خِ  فسونونعشق عالم سوز گلدی قوی 

 ی چون یر گوی شیری ارسالن ای تولکو قاچ دیِ 
 هم چنین شیخ شیراز گوید 

 رسالن قلعه سخت داشتقزیل ا
 که گردن به الوند بر می افراخت

ایضاحات . البته آسالن شیر دئمکدیر ارسالن  اوغالن و کیشی خایالقی  
نین آدیدیر .تورک تاریخینده بیر اردو سرکرده سی  اولوب دورکه آلپ 

 ارسالن معروف دور مالزگرد دویوشونده ظفر چالمیشدی

 اسکندر میرزا گوید  ناز وعشوه وگستاخی کردن .اَرکه؛

 لدن ئاردی اواَرکه چاغی اَیرک 
 دی معذور نناصح منی توتقیل ای



قشالن . جای گرمسیری را گویند .اینکه قشالق گویند اَران؛آران؛

 غلط است در اصل باید یایالن قشالن گفته شود . در سد سکندری گوید 
 که چون قیلدی قشالن عزمیغه شاه 

 قراباغ اَران  نی آرامگاه

حسرت و آرزو و افسوس را گویند. در فرهاد شیرین اَرمان؛آرمان؛

 گوید
 قاری لیق دردی بی درمان دور آخر
 بو ایش کونلومدا بس اَرماندور آخر

 ونیز دردر سد سکندری  گوید
 وگر بیزنی ایستارکا کفران ایرور

 باریغه یوزونک گورماس اَرمان ایرور
 ونیز در چهار دیوان گوید

 ون اَرمان  بیرله فریادیناای نوایی اولد
 دینله یئدی اول نوش لب هر نچه فریاد اتمه ی

 یعنی خویش و تبار اررمه تورمه؛؛اورغ؛اوروق

اسم سازی ایست  معروف که افالطون وضع نمود و نیز به ارغنون ؛

 معنی تندو  چاالک.
 در محبوب القلوی گوید 
 اونیدن دیرغه گیردی  بسا اَهل هللا  که ارغنون 

 ردی وئایمان نقدینی مغبچه الرغه بای  دین

سنگر را گویند که در اطراف اژدر به جهت محافظت لشکر اَرابه؛

ایضاحات تورکیه تورکجه سینده ماشین سازند . به معنی گروهان نیز آمده .
 در سد سکندری گوید آذاربایجان تورکجه سینده داشقا دئمکدیر .

 ارابه ایله ائیله حصن و حصین
 فلک حضی آندان و حصین که ایرماس

 اَرابه اوزه توره پیوست اولوب 
 توره گیتی دا خلق همدست اولوب 

 ب ایله بندو بست التوره بارچه قل
 کمین ایالبان گیتی دا اهل شصت 

متل یعنی افسونگر . افسانه گر . یعنی افسون کردن  .  ارباغی ؛

 در چهار دیوان گوید باز.
 نکته سینی  نوایی لمه سهدا بینزلفی سوداسی

 کیم جنون گفتاری دور یاخود ایالنین ارباغی

یعنی به پشت او . در لیلی اَرقاسیغه؛آرقاسیغه؛آرخاسینا؛

 مجنون گوید 



 ه غم دچکیب بو نامه  لیصنع ا
 ی نقش خاتم باسدآرقاسیغه 

زنبور را گویند . که اورا آری هم گویند. تمیز. وپاک .آری؛اَری ؛ 

 در چهار دیوان گوید
 السامآنیل بی ریا گویا دراآغزین چوچوک لب آ

 لمیش آریشهدی لبی نیشی بیله گل برگینی دَ 
شخص. و نیز مرد مردانه را گویند . وشوهر زن را  زعقمنی او.یعنی اَر؛

 گویند

زمین خشگی که آب شده باشد. ایضاحات البته ترکستاندا بیر آرال؛

 نئور)دریاچه( آدیدا وار 

صید و رهگذر وحوش نصب گنند . ونیز اه سررسیخ هایی که در اَران؛

 محوطه برای خوابگاه دوواب . ونیز پسر فارس ابن پهلوان است 

جمعی را گویند که در وقت حرکت سپاه پیش لشکر به عنوان  اَراول؛

 دنطرح بلد و راه رو

  به معنی افسون و افسانهاَرباغ؛

. به ترکی رندخمیر تراشند . واز تنور نان در آو که با آنآلتی اَرسون؛

 مغولی پوست دّباغی شده را گویند 
نهر را گویند . ونیز درخت باشد .و نیز جای گود و کمین گاه.  اَرغوال؛

 .  در چهار دیوان گوید وبه معنی مکان صعب و مکان راه زنان باشد
 نین هر چینی دا یوز فتنه دور دین اهلینه وزلف 

 ینکلیغ کمین  ئلیینارغوال ایچره قراغچی ا
 در تاریخ ملوک گوید.نثر

 ال نمودار اولدیارغوکه کوالک دن اول دشت آرا کوپ 

نام پسر قیلینج ارسالن پادشاه روم . ونیز نام پسر آباقا ابن  ارغون؛

هوالکو خان . به فارسی ارغنون سازیست که افالطون وضع کرد . ونیز 
 تند وچاالک . لغت با فارسی مشترک است

. زیر گردن تا باالی ران  باشد معنی پشتبه  آرخا؛اَرقا؛ آرقا؛

 را نیز گویندوظهرکنایه از ایل باشد .

ت آذاربایجان . ایضاحا بزرک سازندقلعه کوچک  که میان قالع  اَرک؛

ن یاخود بیر شئی طلب اوزونون کی بیلیب ال آچا تورکجه سینده بیرینی
 ن سوزدوردئیلی ائلمه گه

 و درچهار دیوان گوید یعنی فریب میدهم .آلالدارام؛ارغدای؛



 ه باری دورمینردمن بیدل سنه جان اویناماق بی
 آللداردیم من  ایلهبلی سن طفل نی بو تحفه 

  یعنی فریب داداَرغادی؛آلالتدی؛

آب شد. در چهار دیوان  ذوب گردید.ونیز یعنی اَریلدی؛اریدی؛

 گوید 
 ایکی لعلین که نوش خند  وئردینچو 

 قند  هرداویات دین اَریلدی آرا ی

 . در چهار دیوان گویدذوب میشود اَریر ؛

 رقم  لهیئعشقین اوتونی گر نوایی دئسه کیم ا
 قلم قورور قرا اَریر دوات  یانارسوزدن 

  و انباز و مصاحب .به لغت مغول شریکاورناق؛

ه؛اَرکج؛ ََ ه را نیز لّ ز نر سه ساله را گوید . و هر پیش رو گَ بُ َتکَ

 گویند 

 یعنی آروزمند.اَرمانلیق؛آرمانلیق؛

  انگشت بنان را گویند . ونیز نام کوهی در خوارزماَرتاک؛

. ونیز زرد آلو را ییجا در مکث. ودرنگ اردوی شاهاناَروسون؛

 گویند 

 پاکیزه را گویندبه لغت مغول  خوب یاخچی؛اَرون؛

ین را گویند و نیزامراض مختلف را قرض و دِ بورج؛ اَریلمادی؛

لی خان قاجار گوردگونوز کیمین سوزو فعلین ایضاحاتمیرزه فتحع .گویند
 . در حیرت االبرار گویددوز ایشتمه ییب من عینی یازدیقین گتیردیم  

 نرکس اَریلمادی مرضی دن آریغ
 ن اولدی ساریغ اری یر قانیدگوزل

 باب االلف صنع الزای نقطه دار 
یعنی در تعلیم وتحصیل نوشته حفظ کرده بدون اینکه کتاب یا اَزبر؛

 شته نگاه بگند بخواند نو

 باب االلف اولمقصوره مع السین بی نقطه
بیچاز میباشد که طایفه زنان بازی کنند . ومعروف است . در  اَسپک؛

 محبوب القلوب گوید 
 الری حیله سازلیق قماق لیاوتور

 یاسالیب آتالنمالیق الری را اَسپک بازلیق



  یعنی صحیح و سالمساغالم؛؛اَس

 فراوان را گویند . در سبعه سیاره گوید زیاد و چوخ؛اَسرو؛

 اسرو مشهوردوربو سوزده بلی 
 ر مثلی کوچکاروان هوررایت 

 و نیز در چهار دیوان گوید
  ئدهبهشت وصل آرا قوی کیم ای تنعم ا

 چکمیشم عذاب اسرونده که هجر دوزخی
 و یاخود 

 یل دئیمه زلفی آرا خالین نی ئای نوایی د
 ه سی چیرماش اوزوناسرو اونون ِقص ولورکیم ا

 االلف المقصوره مع الشین قرشت
 شتی را گویند . موالنا لطفی گویدکپاروی کورک؛اَشکک؛

 ولدی الر زورق میثالابحر اشگ ایچره کی گوز 
 ور هر طرفدولوب اایکی صف گیرکالراشکک الر 

 یعنی اسب تو . در چهار دیوان گویدآتین؛اَشهنگ؛

 سنه مانند لدیمگونش بیاشهنیگ اولدوم  چو مین سن
 زبر اوالروزون  جوالن جهان زیر و ی اگو ویرسانکه  

 لغت با فارسی مشترک است 

  لباس زیر جامه را گویندِاشنان؛

 میل به غذا نمودن . در فرهاد و شیرین گوید اَشتها؛

 چو قالمادی اَشتها خوانالرباقی  
 صراحی گتوروب مجلس غه ساقی 

 باب االلف الغین نقطه دار  
 به لغت مغول  فرمان را گویند ز َیرلیق؛آغ

. ایضاحات  احترام را گویندبه لغت مغول اعزاز و آغزمیشی؛

اصلینده آغیرلیقی  دئمکدیر اولسون میرزا فتحعلی خان قاجار سهو ائلییب 
 دیر 

پسر قاراخان ابن مغول خان که طایفه مغول به او اَغوز؛اوغوز؛

 منسوب هستند 

او  وطن ومحل زندگی ؛یورت؛اولکهاَورتاق ؛ گورتاق؛

غوز خان بوده است  اوغوز خان نسبت به خانان ترک مثل جمشید بود ویا 
ملوک عجم اصناف ترک را لقب ها در خراسان وعراق و عجم را گرفت 



بلکه مصرو شام وروم وفرنگ را تصرف کرد خود واوالد و نتایج او 
د حکیم آمده   . قریب هزار سال پادشاهی کردند . ونیز به معنی دانشمن

ایضاحات یورت دئدیگیمیز سوزو میرزا فتحعلی خان قاجار بعضی یرلرده 
قبرستان کیمین یازیر امما گوردو گوزکیمین بیرادا یاشام یری کیمین قلمه 

 آلیب دیر 

 باب االلف المقصوره مع لفا النقطه دار
 . در چهار دیوان گوید )اوروپا(همان والیت فرنگ است اَفرنج؛

 کونلون حریمین دن  خاطر اصنامین ائدیر
 نوایی اولسا مقامین مدینه گر افرنج

نام دریاست که اسکندر اول از آن دریا داخل شد وبه سیاحت  اَفرنجه؛

 دریاها رفت . در سد سکندری گوید
 که دریا افرنجه روم ایدی 

 که حاالت اونا غیر معلوم ایدی 

ه عظیم که در هرات و قندهار طایف نامناله و فریاد را گویند.ونیزافغان ؛

 و کابل نشیمن دارند

 باب االلف المقصوره مع القاق 
  راقوروم که مسکن تاتاریه استانام والیتی از بالد ق اَقرای؛

 اسب شوخ وجلف را گوینداَقین؛آقین؛

باب االلف المقصوره مع الکاف التازی و 
 الپارسی 

ر بزرگ را در میان اوزبک براد قاغا؛آقا؛کاکا؛قاغات؛اَکه؛

 .ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده قاغا دئیلیرگویند

 به معنی خم شدن باشد اکیشماک؛ائییلمک؛

 به معنی پارچه فاخراست . در حیرت االبرار گوید  اُوکسون؛

 ولسا خزو اطلس واوکسون لباسیا
 یارار پاالسی داایت جولی قیلماق

 ر دیوان گویدهاونیز در چ
 فالی جام وجم تک دور سمنه دیر فنا سینمیش 

 ری اسگی پالسی خزو اوکسوک تکل کمین سایل

ابریشم و غیره تابند. ایضاحات آن آلتی ایست که با الیگی؛ِاک؛

فتحعلی خان قاجار حروف الفبانی  گوزله مه دن اَ یاخود ِا هردنده اُ 



.ایضاحات آذاربایجان سوزوجوکلرین بیری بیرینه قاتاراق ایشلده دیب 
 ده الیگی دئیلیر تورکجه سین

مخخف ایکاجی  کههمشیره بزرگ را گویند.اَکجی؛آجی؛ آباجی؛

 . موالنا لطفی گوید باشد
 جیکَ ه آتاو آنا آغا اَ کَ نه جان فدا اَ 

 ایا حبیب بو بارچا محبتینه فدا

. از ملییت غیره باشدکسی که مادر یا پدرش ترک دیگری دورگه.ِاکدش؛

 دو رگه

 م باب االلف المقصوره مع الال
  پسر یافث ابن نوح که طایفه مغول به او منسوب استاَلنجه؛

ُقُبل خان جد سوم چنگیزخان است  جد سوم اورا اَلَنجک هم اَلنجیل؛

 گویندمعنی ترکیبی رعیت پرور است 

 به لغت مغول ابلق را گوینداَلیک؛

جانوری ایست به قدر گربه سرخ موی . ونیز به اَلتایی؛اَلطایی؛

 ی آمده . در چهار دیوان گویدمعنی اطلس خطای
 روشن ائیله شعله اوسدوندن گوروکن دونی

 دا اکمیشنمهوشیم ایکی الطایی بیله باشی

 شعله آتش را گویند. در چهار دیوان گوید؛وااَلو؛آلو

 عشقین اوتو شعله سین مفرط تیالر مجنون کونول
 ایله کیم دیوانه لر دایم تیالر قیلماق ااَلو

داغالریندا بیر  باتیوبهادرو ایضاحات البته آلپ  یعنی شجاعآلب؛آلپ؛

 هوندور داغ آدیدیر

نام پادشاه مشهور سلجوقی آلب ارسالن؛آلپ ارسالن ؛

ایست . یعنی شیر بزرگ یالدارو شجاع . ایضاحات بیردادا میرزه فتحعلی 
خان قاجار سهو ائلییبدیر. اصلینده  آلپ هوندور و هیبتلی دئمکدیرکی بیر 

 تورک دیلینده قوچاق دئمکدیر.  آسالن دا شیر دئمکدیر  رداغ آدیدیر ا

 باشدلقب پادشاهان ختا را اَلتان؛

  اسیر را گوینداُلجای ؛

  خلق. مردم قبیله و طایفه و جماعت اویماق؛اولوس؛

 باب االللف المقصوره مع النون 



 پنهان شدن  یعنی کمین کردن گیزلنمک؛اَنکدانماک ؛

 یعنی به او . در چهار دیوان گویداشاره است .  اَنکا؛اونا؛

 من ائتدیم عشق ترکین اول هم ائتدی وصلی دن وعده  
 ندان دور منه باورنه مندن دور اونا باوراونه 

 ویا خود 
 ه آخر کیم رداول بی هازلی هم سن ابد هم سن ن

 اونا یوخ ابتدا پیدا مونا یوخ انتها پیدا 

 ند . در چهار دیوان گویدآلتی ایست که با آتش برداراَنُبر؛اَنبور؛

 ه جزو اولدی اوخون اول نوع کیم  اوندان اونودتن 
 آلماق اَنُبرالر بیله تارتیب نه ایمکان دور ینه 

 یاخود
 دیش قاداب من لعلینه اوزمز من اوندان بو طمع

 ساالر دیشیم اَنُبر هجران بیله بیر بیر سوخور

 و آن ِقسم.یعنی آنچنان اوجور؛ِانجالیین؛

قبیله را گویند که دختر از دیگری گیرد. ونیز به لغت قودا؛َوند؛اَند؛ا

 وخال در مقام محببت میگویند عمومغول به جای  برادرو 

یعنی ای برادر و ای عزیز. صاحب کتاب وّصاف گوید که شهزاده آندا؛

در هنگام مئی خوردن به همدیگر اَند گفتند و خوش آمد کردند.  گان
کی میرزه فتحعلی قاجار  آ سوزون  اَ  ایضاحات بیردادا گوروسوز

 سوزلرینین یانیندا ایشله دیب 

  یعنی آنجاییاورالی؛آندغی؛آنداغی؛

آن پهن و بزرگ وازتیریست بزرگتر از تیر معروف پیکان اَنغال؛

 مخصوص شکار وحوش است 

 مرغابی که از قاز کوچک واز اردک بزرگتر استآنقوت؛

 جازهاِ نیزو  ن او.نیدنشا امر ازاونکاتقوسی؛اوتوردماسی؛

 شدن دادن

نوعی میوه ایست شبیه شفتالو در هند باشد از او ترشی اَنبه؛و اَنبا؛

 درست کنند. در سبعه سیاره گوید
 طاس الر ساز ائدیب ایدی مقبول 

 نچه دا انبه نچه ده تنبول 

است.  وغیرهکمین  خم شدن برای یعنیانکدیب؛اندیب؛اءییلیب؛

 معنی اطالع یافتن هم آمده . در لیلی مجنون گوید به گوشه خزیده است . به



 خلوت ده اونا بو نوحه لر ایش 
 یرمیشئاَنکدیب آتماس کمینده دَ 

 ونیز در چهار دیوان گوید
 ن وعده کیم قویموش ایدی جانیمهاالاسرو ی

 اوسرو ینه لیمهاَنکدیبان بیر گئجه دوشدی ا

  . وتا به آنیعنی تا جای او اَنکاجه؛اونونجا؛

 سک . ودرنده. و وحوش توله کوچوک؛نوک؛اَ 

به معنی بزرگ .کلفت. و مرتفع. در اُندور؛اوندور؛هوندور؛

 سد سکندری گوید
 همول داغ اَندوراونون تک که َوهم 

 قیال آلمایین گویدن اوجینی فهم . 
 یاخود

 یانا بیر یر اَندور حصار ائیله دیک
 بیر اونو اونا قلعه دار ائیله دیک

 صائب. هم صحبت . مونسمنوکر؛اَنباق؛

عقل آدمی را گویند.ایضاحات  اَنک؛اونک ؛آنک ؛اون ؛

آذاربایجان تورکجه سینده آنالماق یعنی فیکیرلشمک کیمین ایشله نیر.به 
 معنی پیاله هم آمده است . در چهار دیوان گوید

 ایله عشقین مئی لب تشنه سی من کیم ایچمان
 آزدیبان باده م اوچون بولسه صبحی ِانا

  است اشاره به آن  اَنغه؛اونا؛

مثله اینکه دیوار ردیف کرد . روی هم گذاشت.دوزدی؛؛اَنکیزدی 

 نثر  .در سرخی فرهاد شیرین گوید. باغ ویا قلعه یا محوطه  را کشید
 که خسرو دوزه نی قایاب توتوب دوریدا یانا قورغان اَنگیزدی 

 باب االلف المقصوره مع الواو
ونیز وسط هر چیز  هست. زانیدن و آتش زدنامر از سو؛اورتا؛اوتدا

 را گویند . در چهار دیوان گوید 
 یب که قیلدیم داستانالر ثبت ئجهان اهلی وفاسیز د

 ادتاوسراغ  تاپساننوایی بیر کیشی ده گر وفا 

 آشیانه طیوررا گوینداُوا؛یووا؛

  اسکیلتمه؛ یعنی کم نکناوکسونما؛

 در چهار دیوان گوید  یعنی در مقابل و در پیش رو .؛اوترودا



 میش اوترودا یوز دشنام له یئر کیم اولونه نازک خوی ا
 گدایی کیم اونون زلف و گوزو قدین دعا قیلمیش

  یعنی بیهوده . ویاوهیاوا؛اَکتا؛اوکته؛

 ؛یعنی در مقابل و پیش روی او . در لیلی مجنون گوید اوتروسیدا 

 نیتکای اوتروسیدا خاشاک
 ق بی باک مین برق دوشورسه  عش 

اگر بهم نزدیک نماید . وبهم اودوشتورسا؛توتوشدورسا؛

یعنی چنگ بیندازد . و زنانیدن دو لشکر را گویند. ایضاحات  برساند .
. یاخود ایکی ایتی بیربیرینن اوز دئمکدیر ایکی کسی بیرینین جانینا سالماق

 آنالمیندادیر به اوزگتیریب بوغوشدورماق

یعنی مقتول خودش را . در لیلی  اولتورکانیکا؛اولدوردوگو؛

 مجنون گوید
 غم وییب اوز اولدوردوگونده

 ب توتارایدی بیله ماتم یغالآ

 یعنی در وقت زوال شدن وهدر رفتن . در چهار دیوان گویداَیاقغاندا؛

 ی قان یاشیم آفاق نی دتتو اپجاق اوزهپرده ی
 قافان تک شالمهر اویاقغاندا افق ساری یاپی

یعنی در حالت مستی . در فرهاد  لیکده؛ کئفلیاسروکلوکدا؛

 شیرین در تعریف چشم شیرین گوید 
 تاپیبان دست  ینهلئگوزو اسالم ا

 کافر مست  وندهوزا یاتیب مصحف
 گاه رنجور   ولوب گه صحبت آلودا
 ه عین اوسروک لوک دا مخمورگولوب ا

  بازی میکندو میرقصداوینایو؛اویناییر؛

یعنی شروع به دی؛اوقوی باشالدی؛اوخوماقا باشال

 خواندن کرد 

  اگر به نیشینیماولتورساق؛اوتورساق ؛

 شکار کردن. وبالیدن اوو ویرماق؛اودورالماق؛

  شکار شدناووالنماق؛

 ین باشددِ رض که قبضم اول و نون اونوق؛اونوغ؛

  باهم شکار کردن اووالشماق؛



  و فرورفتن.یعنی تیره شدن اویاقماق؛

ونیز اخته شدن  .یدن .پیچ خوردنبهم تنبورولماق؛اورولماق؛

  جنس نرینه را گویند

در موقع پیچ خوردن .ودر وقت بهم بوروالندا؛اورولکاندا؛

  .تنیدن 

  روشناییو.یعنی روشن ایشیق؛اورَدنک؛

 همسایه را گویند. قونشو؛اَلناس؛

خیمه های احشام . ونیز قصبه ایست ازتوابع هرات . ونیز سفید ؛اوبا 

 رت زنندآب که زنان به صو

 سالح جنگی را گوینداوپچین ؛

 یعنی اسلحه دار. وبا اسلحه اوپچین لیک؛

 باشدشش را گویند . به عربی اربعه عددآلتی؛اوپکا؛

 .شیردلیعنی دالوراوپکالیک؛

  به زبان مغول خسته و بیمار را گوینداوپوچین ؛

 یعنی چندِنچه؛اوپو؛

 تاجی که بر سر مرغان باشد؛ِتئلاوبوک؛

 هدهد را گویندمرغ اوبوک؛

 به لغت مغول زمستان را گویندقیش؛اوپوک؛

بدرقه کردن.ونیز راهی کردن . اوشتورماک؛اوتورمک ؛ 

 گذارانیدن ونیز رد نمودن .ونیز 

باهم  باهم بدرقه کردن .ونیزاوتوروشمک؛اوتکارشماک؛

 گذرانیدن

  یعنی تقلید کردناَوتکانماک؛

  جالت کشیدن. ونیز خکردنوحیا شرم اوتقانماق؛اوتانماق؛

را  وغیرهوبازی باختن در قمار اوتقوزماق ؛اودوزماق؛ 

  گویند



دان سازنده تیرا را گویند در کمان اندازند .  تیر ؛اوخچی؛یاَوقچ

 صاداق گویند. در چهار دیوان گوید را
 اوخشاتما نان اوخچی دوکانیگورسپوزوق قبریم نی 

 فراقین اوخودور اوندا گوروب پیکان وپر هر یان

در بازی می کنند .میرقصند.ینایوتالشا؛ اویناشیلالر؛او

 لیلی مجنون گوید
  شیلالرقیزالر بئله اوینا

 تماشا  ئیلمکی اساغماققوی 

در محبوب به صورتت؛یعنی به خودت. وه؛واوزونک کا؛ اوز

 القلوب گوید
  اونوتماله شیطان مخالفین ئآدم ب

 توتماآتا دشمنین اوزونه دوست 

امر از زدن . ایضاحات اوزونکوز .نیدبزویرین؛اوزونکوز؛

یاخود اوزون چیزی ازهم پاره کردن است معناسینادیر بیردادا میزره 
 فتحعلی خان سهو ائلییب 

 ویا آتش زدن تو او. آتش زدنیعنی اورتامالیکا؛اوتدانماقیندا؛

 در حیرت االبرار در مزمت میرزاها گوید 
 اونون  اوتداماقینداکلکی اولوس 

 ول غی فلک دن توتون ا اوتالییب

. ایضاحات اونوتماق یعنی التماس کردنیالوارماق؛اوتونماک؛

 آذاربایجان تورکجه سینده یاددان چیخارتماق دئمکدیر 

یعنی آتش . وگیاه و نوره دوا مسهل .و زهر یعنی سم . ونیز امر اوت ؛

ازگذشتن . عبور نمودن . ونیز خوانندگی کردن و سراییدن .بضم اول بردن 
ه حیوانات حالل گوشت از طریق آتش .و به تمیز کردن موی کلّ  .وارقم

بو ایضاحات بو کی آذاربایجان تورکجه سینده شتررا اَوتا گویند. یزبان هند
اود یازیلالر یالنیش دیر اوت اصلینده همان آتر وآتش دئمکدیر سومر کی 

 در چهار دیوان گوید اویماقینان بئله یازیالردا گلیب دیر .
 دن خسته دور کونلوم دم آچما ای مسیح اوت کیم ینلب 

 ناتواندور بو  ئینمزبَ  نعالجین یوز سنین تک نی

 روز گذشتهدیروز.دونن؛اَوتا گونی؛اوتن گون؛

 یعنی از سابق تا بحال ؛بری گئچندناوتاردین؛



د. ونیز موی سراییوبه .  ی کندیعنی گذران  .ونیز خواننده گاَوتا؛اوته؛

  ز گاو را به توسط آهک و آتش تمیز نمایدسر کله گوسفند و یُ 

  نام اوروغی باشد از ازبکییهخطایی؛ اوتاجی؛ییالوق؛اَوتاجی؛

پر طیور را گویند. بخصوص پری سیاه وسفید که در ِیلک؛اَوتاغه؛

 . در چهار دیوان گویدگذارندروز جنگ بر سر طاس گاله 
 ه  اول کافر بالیه باخین رسمند ناز اوز
 دن اَوتاغه باخین نلک پریپری باشیندا م

 ونیز در حیرت االبرار گوید
 باشدان اَوتاغه اولوبان جلوه گر 

 دئیین اونون باشیندان اوچورماق پر
 نی شهپر روح االمیناویب ئاول د
 ب اونی گرچه ابلیس لعینییتاشال

را گویند.  گاهنشیمن باناق؛دوشرگه؛اَوتراق؛اوتوراق؛

 ونیز توقف اردوی سالطین غیره. 

خواهد سرایید و خوانندگی خواهد کرد . تکای؛اودار؛اوتر؛اَ 

به حریف غلبه  بازیعبور خواهد نمود. در رد خواهد شد .وهمچنین ونیز
پاک وغیره درآتش  راخواهد کرد . ونیز موی کله حیوانات حالل گوشت 

 خواهدکرد

  یعنی اگر بکشیم . ومقتول نماییماولتورساک؛اولدورسک؛

 نی تند وتیز . ورایجبه معایتی؛اَوتکور؛

  یعنی َدبّ اَوتکه؛

 .بدرقه نمود رد کرد.ونیز گذرانیداوتوردی؛کاردی؛آوت

 یعنی به چشم در آمدن . ودچار شدنگوزه گلمک؛اَوچواماق؛

پرنده ایست خوش آواز به فارسی سار سوسه ریک؛اَتلوکانه؛

 سارنگ گویند

 یعنی نان بی روغن . ونیز گذشتن و رد شدناَتماک؛اوتمک؛

 . نانوابه معنی خبباز باشدوتماکچی؛چورکچی؛اَ 

 به لغت مغول شکست بندرا گویندسینیقچی؛اَوتوجی؛

. در چهار  وآتش زدنامر از سوزانیدن . اَورتاکای؛اوتداماق؛

 دیوان گوید



 کیم شعله سی جننت نی داغی اورتاکای ولوربیم ا
 ن دوزخ آتش دانیدهاولسا بیر اخگر اوتومدا

 یعنی در وقت مردن . در چهار دیوان گوید ه؛اَولکانکاندا؛اولند

 اوتوب عشق ایچره عمروم زاهدا قوی زهدو ارشادین
 اولنده اورگنمزکیشی مونداق اولوغ ضعف نی 

 . در فرهاد وشیرین گویدبالغ . وبزرگاولوغ؛اولوق؛

 ولدومان سالی بیچاره اووالاولوغ 
 دیار ملک دن آواره بولدوم

سینگیل هم گویند. ونیز نام محالی  به او.  همشیره کوچک را گوینداَوپا؛

 ایست در هرات

 یعنی به خودتان . در سد سکندری گوید اوزونکوزکا؛اوزنوزه؛

  نشاهی تاپی اوزونوزهدی نسیز ای
 نکشور پناهی تاپی هبو کشور

مکان تو . در  دردر جای تو. ویئرینیزده؛اورنینک؛اورنین؛

 فرهاد شیرین گوید
 ک دا نهانیگوروب خارو خس اورنین

 آنی ندیم ایسوپورسساچیم ایله 

ایضاحات کنایه از در وقت مردن . اولن چاغدا؛اوزارچاقدا؛

در اوزرآذاربایجان تورکجه سینده پاراالر ال گوتورر آنالمیندادا ایشله نیر.
 سد سکندری گوید 

 جهاندا اوزار چاقدا پیوندینی 
 دی فرزندینی نولی عهد ائدیب ای

 خوردن یعنی بهماوغراماق؛

یعنی در آن وقت .و نیز به معنی راست آمدن او چاغدا؛اَجوردا؛

  .نثرفال در ظهور اثر خواب . در خمسه المتحرین گوید
 انشاءگوید  درو نیز .الر ولدوعازم ا یناو قشالنمرهمول اوجوردا پادشاه 

 ن ادینبو اوجوردا چرخ نیلگون فضاس
 اولدین  هی موفق اوسپهر دون اقتضاسی د

 ز در مجالس النفایس گوید .ونی
 ولدیاه موفق دبو اوجوردا توبه 

 اولدیه موفق دامید اول کیم استقامت 

 آلت نجاری ایست . ایسکنه؛اوتوزکو؛

 عدد سی را گویند . در چهار دیوان گویداَتوز؛اوتوز؛



 قیل نوایی نی همول خط بیله یارب عازم 
 کیم بیر اَر یانیدین آیریلدی اوتوز آلتی خطوط

 است اتراک کنایه از سی دو طایفهوز ایکی؛اوت

 را گویندفروش  زم. ونیز هیکننده یعنی التماساَتونچی؛اودونچی؛

یعنی برای گشتن و اگر می کشد.اولتورورکا؛اولدورورسه ؛

. ونشستن . در فرهاد شیرین )اوتوردسا(قتل نمودن و نیز برای نشانیدن 
 گوید

 قدرتین وار  اولدورورسن یرینی د
 اولورایش نی مشگل اولوک لمیرید

بعضا تورکو سوزلرینی .بودنش.ونبودنشاولماسینا؛اولماسیغه؛

 لحنی اوالراق بیر سوزو ایکی آنالمدا ایشلتمک اولور عین بو سوز کیمین .
 در چهار دیوان گوید

 عازم عراق و حجاز  نانوایی اولماسی
 باعث ولورمگر نزاهت ملک بری ا

ایضاحات .شت را گویندبهاوچماق؛اوجمان؛اوچما؛اوجما؛

 منجه اوجما دوزدور 

. ونیز )سونمک(غیره را گویندشمع و خاموش شدن آتش اوچماک؛

  پرواز نمودن

 مرده را گویند . در چهار دیوان اولوک؛اولو؛

 لبیندن کام تاپتدیم نی گوزوندن جور اوخو هن
  اولو همن ن بو صفت محروم لوقدان نی دیری

از بیدار نکردن . در چهار دیوان امر اویقانمانک؛اویاتماماق؛

 گوید
 توشومدا لعل رخساری دور اویغاتماک منی گر خود 

 ر ناگهله یوسف باشیم اوزره یتسه ردمسیحا بی

  )دویوشمک(کاوش کردن . ونزاع نمودناوجاشماق؛

عدد سه را گویند . ونیز امر از پرواز نمودن .ونیز امر از معدوم اوچ؛

 باشدیند . ونیز به معنی انتقام شدن . وهمچنین دم وسررا گو

.ایضاحات سوق را گویند وبازارسمت و نیز طرف کوی ونیزاوچار؛

یعنی گوز دئیلیر کی بولوم بولوم اوالرآذاربایجان تورکجه سینده راسدا بازار
یوخاری . دیب گوز . اسگی چاغالردا قول دا دئیردیلرکی   آشاغی گوز 

 سمت و طرف معناسینا دیر 



  توی زین را گویندنکلاوچارکو؛

مطبخ. ونیز دودمان وخاندان قدیم وبزرگ .ونیز وآتش دان . اوجاق؛

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده طوق آهنی که به گردن مجرمان گذارند
  توربه ده دئیلیر 

  یعنی هر سه تای او.اوچ دنه سی؛اوچاالسی؛

)بستان یزشتی بزرگ را گویند . ونیز نام محلی از بلوکات تبرکاوچان؛

 آباد(

 یعنی هر سه تا . در چهار دیوان گوید اوچو؛اوچاو؛

 موالید میلین کم کم  الکونلودن ای
 ورورالر اوشبو اوچاودموانع  لهبوالرغه ای

  یعنی هرسه باهمهراوچو؛اوچاوالن؛

 یعنی سمت باالتریوخاری؛اوجا؛اوچاراق؛

 را گویندپرنده  نوعییعنی تیز پر.ونیزاوچغور؛اوچقور؛

یعنی در وقت فرو رفتن . وزوال شدن . در لیلی باتاندا؛اقوردا؛اوی

 مجنون گوید
 یعنی اویاقوردا مهر دلکش

 شقّ نَ ور مُ ولبنفش ا وندهوزا

 یعنی برای سوختن . در چهار دیوان گویداوتدانیر؛اورتارکا؛

 آه اوتی اورتارکا جسمیم نی نه مانع گوزیاشیم 
 ره خسگر بولسا دریا اوز اوتدانیر ویرجاقبرق 

یعنی خجالت کشیده است . در فرهاد شیرین اویالیب ؛اوتانیب؛

 گوید
 قوالق چون ائلچی بوسوزالر کا سالیب 

 اویالیب . ئینلردنقوپوب یاندی د
 ونیز در چهار دیوان گوید  

 اویالیب تز آقیزدی انجم ایماس
 شام هجریم دا طاریم مینو

 یعنی خاموش گردیدن شئی مخصوصسونمه سی؛اوچقوسی؛

 بپرداگریعنی اوچارسا؛

  یعنی فریاد کردن .ونوا نمودنقیشقیرماق؛اونداماق؛



  یعنی سوزانیده است.اورتاب؛اوتداییب؛
 در لیلی مجنون گوید

 اورتاب اونو داخی یار داغی
 خم داغی بو ایکی زار داغی

 ونیز در چهار دیوان گوید
 ایماس باغ ایچره ساری الله زنبق بیل کی هر ساری

 دی رخساریسارالورتاب اول گل عشقی دن  یانکی داغ ا

یعنی سرقت نموده است . در چهار اوقورالب؛اوغورالییب؛

 دیوان گوید
 ولدی نهان ابوز اوزره آغزین اوقورالب نقدیدن 

 لیالچکه نی خطین خیلی صف اوغری نی پیدا قی

 یعنی ریخته است. در حیرت االبرارگویداوکولوب؛توکولوب؛

 می معرکه ده زال بئله رست
 باشالر اوزو اوکولوب عالمی

  پر .تیر سهپیکانی که سه زبانه داشته باشداوچقولوق؛

 ز باشدبه معنی بُ اوچکو؛گئچی؛

 بام را گویندپشت اوچاک؛

 یعنی میخواهد به خواب برود. در چهار دیوان گویدیاتیر؛اویور؛

 م  اویقوهوسیله سباشیما حیف ای یی تاشگو
 بس قاشین قویمابا لینولسا ایاق ااایت اویور 

 . در چهار دیوان گوید هایشان رایعنی فراموش کرده نی اونوتماقالرینی؛

 نی باری چکیب یدوره سین ال اونوتدونچون 
 عشق جامی بو اونوتماغالرهی بیر ساعت اونوت

 یعنی خوابیده است . در چهار دیوان گویدلتیب؛ایاویوب ؛

 دئمه الله گون حلّه ایچره اویوب منی 
 ه قانلیق کفن دور ینن شهیدکه عشقی

 یعنی شکسته است . در فرهاد وشیرین گویدسینیب؛اوشالیب؛

 هجران پنچه سیندن  لیاوشالیب ا
 ایاقدان باشی غم ایشکنجه سیندن 

خورد نموده است . در  شکسته است.ونیزسیندیریب؛اوشاتیب؛

 حیرت االبرار گوید 
 دوست لوقدا بیله قالدی بو بال

 سینی بولدی ال ام اوشاتیب پایه د



 ونیز در چهار دیوان گوید
 اوشاتیب اوخونی محزون کونول نی سیندیرار

 اچان که سیندی ستون هکه ائو شکست تاپار هر 

 یعنی زده است.در سد سکندری گوید ویریب؛اوروب؛

 وروباولدگهی بیر اوروب گاو شیر 
 وروباولدوگر پیل و کرکس اول دلیر 

در تاریخ ملوک در دعوای رستم  یعنی پیوند شده است .اولغایب؛

 اسفندیار گوید
 که رستم اولغاییب ایردی 

 ا حریف ایماس ایردیاون
 اوزی چون اولغاییب ایردی

 اولدی گوشه توتوب و عبادته مشغول 

 بدرقه نموده است.عبور داده است.اوتکاریب؛اوتوروب؛

 گذرانیده است . در حیرت االبرار  گوید
 ون ودا اوتداماقینداکلکی اولوس 

 ریب اول اوتی فلک دن توتون اوتکا

یعنی گسیخته  کرده است .در سد سکندری در تعریف کنیز اوزوب؛

 خاقان چین گوید 
 چالیب  چون عنان توان رشته سین 

 جان رشته سین  الردااوزوب ناتوان 

امر از نشستن. وامر از گشتن .و اوتورسانیز؛اولتورسانکیز؛

  ()اولدورسه نیزقتل نمودن

امر از زدن با یعنی شماها.پاره بکنید .ونیزونکوز؛اوزونوز؛اوز

دسته جمعی.ایضاحات اوزنکوزویرماق آنالمیندا اوال بیلمز امما میرزه 
 فتحعلی خان گتیریبدیر 

. انگار که به یکی حمله زنان زنان اورا اورا ؛ویرا ویرا؛

 بکنند هی اورا بزنند 

 خواندید آیاز؛نواوقودونکوز؛اوخودو

 یعنی خواننده . ونیز خواندن . ونیز خوانده ؛اوخویان؛اوقوخان

و  .هجوم نمودند جمعی دستهو.یعنی ریخته است اوکوب؛توکوب؛

 در حیرت االبرار گوید 
 دا عشق که یوز غم اوکوبناسیآرخ

 هر گرهی بیرغم ایاغین توکوب



. تعریف یعنی جمع نمودن . وتوصیف نمودناویمک؛ماک؛اوک

   کردن

  و نصیحت را گویند پنداوگوت؛اویوت؛

صدای گرک را گویند که باهم همصدا اوالشماق؛اولوشوب؛

 . در لیلی مجنون گوید وغیرهشوند. ونیز زوزه کشیدن سک 
 اول طعمه نین اوسدونده اولوشوب

 اوزوشوب دایر له سه لقوت ای

ایضاحات خوابانیده است.یاتیردیب؛اویدوروب؛اویوتوب؛

ب آالدیب معناسینا ایشله نیر. در چهار آذاربایجان تورکجه سینده اویدورو
 دیوان گوید 

 خلقینی غافل ائدیب قتل قیلیر
 نی اویوتوبیلئگوز آچار فتنه دن ا

 یعنی جوش خورد.یعنی بهم پیوسته شد.در چهار دیوان گویداورناشیب؛

 تارتماق پیکانالرین کیم جسم آرا ولمازممکن ا
 اورناشیب سوموک دورالارهر بیری مسکن توتوب 

به معنی راضی شدن میباشد . یعنی راضی میشوم.در چهار وناب؛ا

 دیوان گوید
 اوناماق نااوناب هجرین اوتی ناتاموغ اوتی

 جیدارمین فراقینا جیدامانگلنده باشیم 

ایضاحات اوچراب دچار یعنی ظاهر ودچار شده است .اوچراب؛

 ددر لیلی مجنون گوی اولماق ویا اوز به گلمک آنالمینداایشله نیر. 
 ایورولوب صبا تک  ناگل باشی

 گل آشنا تک  ونهاوچراب گوز

. وخورد نمودن . در چهار  هست امر از شکستنسیندیر؛اوشات ؛

 دیوان گوید
 دئدیلر پند ائله توس لیقین ایل نین اوکسوت

 منبرین اوشات  ای واعظ تاپگینانکیم دئدی 

. در چهار آتش نگرفت.ونسوخت یعنی اورتانمادی؛اوتانمادی؛

 یوان گویدد
 یان کیم سالدین اوت هاکه اوتاندیم  اولجاقاوت  وگوز

 انمادیدتاوکونول  یاندیمن که من ایالقوز اول اوتد

 یعنی خواب .در چهار دیوان گویداویقو؛یوخو؛

 ارودئمه عین نازدن اول گوز  آچیلمایدور که 



 کافری کیم مست لیک افراطیدن اویقودادیر

نی . هم چناکه  یعنی زدهویرمالی ؛اوغورغوتک؛

 . در چهار دیوان گوید )ویرا(بزند
 کاورغوتدورانی برهم  ئدربو گئجه آهیم ا

 کساوورغوتچرخ گلزاریدن انجم گل لرین 

. در چهار دیوان ییعنی فراموش کرددون؛تاونوتغونک؛اونو

 گوید
 نی سن باری چکیب یدور سن ال اونوتدونچون 

 وت  نی بیر ساعت اونیعشق جامی بو اونوتماقالر
ایضاحات بوسوز اصلینده تورکجه دءدانیشیق قایداسینا باخاندا دوز ایشلمه 

ییب اونوتغونک یانی یاددان چیخاردین اما گوردوگوز کیمین میرزا فتحعلی 
 قاجار بئله یازیب 

 باال فوق و یعنی اوست؛اوسد؛

. ونیز امر ازبیدار کردن .  )اوتانماق(یعنی خجلت و شرمساریاویات؛

 شیخ صنعان گوید  در داستان
 دئدی شوخ ای مرشد عالی صفات 

 اویات . میشاهل اسالم ایچره یوخ ای
 ونیز در چهار دیوان گوید

 نجه یاالن سوز مضحک حرکات ای واعظ
 اویات ای واعظ وخدیی ی اوزوندهمجلس اهل

 ونیز در سد سکندری گوید 
 ئیله ییبسکندری حیرت زبون ا

  بئیله یین نگون اادئدی باش اویاتد

.  نیزبه قتل رسانده است. وگشته استاولدوروب؛اولتوروب؛

. در سد سکندری در وصف دارا با )اوتوردوب(ونیز امر از نشانیدن 
 اسکندر گوید 

 ه شبستانیناردگتیر مهر بی
 اونو یانینا اوتوروبقیلیب مهر 

. در چهار هست امر از بیدار نمودن بیدارکن.واویقات؛اویات؛

 دیوان گوید
 ن اویات الین ناز اویقوسونداخ غزشوایکی 

 ن اویقات گلزار ایچینده اوینات اناز ایقوسود

امر از کم کردن .وکم نمودن . در چهار دیوان اَکسوت؛اسگیلت؛

 گوید
 ن اوکسوتدین الینقدئدیالر پند ایال توسن لی



 منبرینی اوشات ای واعظ تاپ کیکیم دئدی 
 تیالرسن اونامان دهکاوپمبیر  کونلوموجان 

 آرتیق ایله حدیدن یوخسا بهاسین اوکسوت

غیره  یعنی التیام گردیدن جراحاتیاخجی اولماق؛اونکالماق؛

  را گویند

 است وقت مردنکنایه از اولقانقاندا؛اولنده؛

 وپریشانی ندامتتاثر ونیزمورگو؛اوکونج؛
 به محض شکستن . در لیلی مجنون گویدسینجاق؛اوشاتقاج؛

 عشق اونی اوشاتقاج آشکاره
 ریب کناره ویران قولی نجه هج

نوعی از آش. ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده اومانج؛اوماج؛

 اوماج آشی دئیلیر 

به محض نشستن اوتوروب دورقجان؛اولتورا تورقاج؛

 نثر.و برخواستن .در نسایم المحبه گوید
اولتوراتورقاج سیجراییب  دهکیچیک یاشلی وشوخ مجلس  دیارایوفتی کی مُ 

 ترپدینین بوینونا میندی ایاقین اول عزیز 

  فریاد کردن سک را گویند. ونیز به معنی زدناورماق؛هورمک؛

  خودرا به این و آن زدناورونماق؛

 زدن  راجنگ وجدل کردن و نیز یکدیگراروشماق؛ویریشماق؛

اوروشتورماق؛ویریشدیرماق؛دو لشکررا جان هم انداختن .ایکی نفری بیری 
 بیرینین جانینا سالماق

 سوزانیدن. وآتش زدن اوتداماق؛اورتاماک؛

  یعنی رمیدن. ورم کردنمک؛کاورکماک؛هور

 یعنی باال رفتنیوخاری چیخماق؛اورالماک؛

  و جا گرفتن .یعنی جا کردنِیر اله مک؛اوناماق؛

ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده یعنی روبرو.مواجه .اوترو؛اُترو؛

 دیوان گویددر چهار  بخاطرش آنالمیندا ایشله نیر.
 اوترو توتارچرخ  اوزوندن باش مهرین دانهر 

 آینه داری ی اوزونولدامشاطه کیمی 
 ج یاندی گورکحبیبیم منی  لندهگ



 ای نوایی نیا چیخدیم من نادان اوترو

عبور کننده. در  گذری.ونیزاوتری؛گئچن لر؛اوتکونجی؛

 لیلی مجنون گوید
 بو نکته لر اول قیلیب شماره 

 یالبان نظاره اوتکونجی الر ا

 یعنی آتشین . در چهار دیوان گوید اوتلوق؛اوتلو؛

 نرکسین کیم قیلدیالر باغریم کباب  اوتلوایکی 
 بیری دور عین خمار ایچینده بیری مست خواب

 یاخود 
 که سوز گوز یاشی دور  بیلجکتشنه لب لر حالی بو وادینی 

 ایاق نی نه چون بیلمیشداغی الله لر جامی اوتلوی داخ

 یعنی بخوانیماوخویاق؛قویی؛او

. در  )اوتورور(. ونیز میشیندمی گشداولتورور؛اولدورور؛

 چهاردیوان گوید
 هالک  کونلوموجاندا قویدی نقد عشقی قیلدی 

 ئیله جکورور محرم نی سلطان گنج پنهان ااولد
 ونیز در حیرت االبرار گوید 

 وهم ایال سیسکانماک ایدی شیر ایشی 
 سین دیشی باال ندیورور ایاولد

یعنی گذشتیم . وعبور کردیم و نیزبسرانیدیم . اوتتوک؛اوتدوک؛

وخوانندگی کردیم .ونیزموی سرکله حیوانات حالل گوشت را در آتش 
 تمیز کردیم سوزانده 

 میسوزاند. وآتش میزند .در چهار دیوان گویداورتار؛اوتدار؛

 وار پرین هجران اوتدروح اوچار اول یان ولی اورت
 طایر دولت اول اوتدان قیلسا رم  آه اگر بو

 یعنی خورده میکند . ومی شکند . در فرهاد شیرین گوید اوشاتور؛

 چلله چندان  آلوودان حریف ایرماس
 اوشاتور شیشه یوزمین اولسا سندان 

  یعنی سمت . ومقصد وحرکتاَغور؛

 یعنی ریخته میشود. در لیلی مجنون گوید اَکولور؛توکولور؛

 م اوکولورمیوه آغاجی غه سی
 که درم آرا اوکولور اوندا



یعنی محکم کردن . ونیز َبرکیتمک؛اورنانماق؛

  )اوتدانماق(سوختن

انگار در موقع ذبح حیوان و غیره اورنوغماق ؛فانتالالماق؛

 دفعتا خون از حلق روان شدن و مردن  خون از گلوی او بجهد .ونیز

تراق . همدیگردر موقع نزول لشکردرا کردن صدا؛اورانالشماق 

  غیره را گویند

  یعنی خوانندهاوقوغوجی؛اوخوجو.

حشره ایست سبز رنگ شبیه ملخ اوراق قوشی؛سوسه ریک؛

  صدا در میدهدکه در علفزار 

. ونیز نام صدایی که با آن را گویندبه لغت مغول پیشه و صنعت اوران؛

لفظ  اتراک در میان لشکرطایفه خودرا پیدا کنند . چنانچه طایفه قیات به لفظ
وخطارا با .اوروجان صدا کنند. مایکِفترا به تالی وگنکس را بچاولی 

  کرده پیدا نمایند صداو قونغرات را به چابیل خان .اوتونا 

  آواز لشکریان در حین نزول را گوینداورانالشیشی؛

. شده یعنی روبرواوزه به اوز گلمیش؛اوچرامیش؛

 ان گوید . ومواجهه شده . در چهار دیو گردیدهدچارنیزو
 عالم اهلی ایچره بیلدینک مغتنم هر کیمسه کیم 

 اوچرامیش ننر کیشی لیئه مین جفا اوفادهر 

. ونیز خواهد  هست امر از شکستنسیندیراجاق؛اوشاتغای؛

 شکست .در چهار دیوان گوید
 اول شوخ کونلوم آلدی سالیب جسمیمه شکست 

 بیر طفل تک شاخین اوشاتغای ثمر بئله

در  بدرقه می نماید.میگذارند وروانه می کند .ور؛اوتکارور؛اوتور

 چهار دیوان گوید
 وصل زمانی بوالعجب ساقی قدح توت لب به لب 

 نوایی بیر غزل اوتکارطرب  ائیله امطرب
 در سد سکندری گوید

 چو بو دم نی چرخ اوتکارور همدم 
 دم بو دم  ولوردمادم مئی ایچ کیم ا

راقوروم و یایالن ادود قگوهی ایست در ح ناموسط.ونیزاورتاق؛

را شریک  باشد. ونیزراخان ابن مغول خان  . معنی ترکیبی کوه بلند اق
 . در چهار دیوان گویدگویند

 رلایکی بولموش  همرنگه ردجان نقدینی اجل بی



 ایکی اورتاق رجاقییان کی تاپیب سو آاوند

یعنی سراییده و خوانندگی نموده. ونیز  گئچیب؛اَوتوب؛اودوب؛

بر حریف غلبه کرده است . در قمار حریف ونیزعبور کرده است. گذشته 
کردنسوزاندیده خودرا برده است . نیزکله حیوانات حالل گوشت جهت پاک 

 . در سد سکندری گویدو تمیز کرده است
 اوخ آتمیش آلتی لعب وکره

 زره گورمزاوتوب کیم سنان اوجو 
 ونیز در چهار دیوان گوید
 یسینه گوز سالدیماوتوب صنم لر آرا هر بیر

 اخیب قالدیم ی ج گوزومتکسنین جمالینا ی

را  .نیز خیمه گاه سالطین باشداز بولوکات اندجان وکاشغراورچین؛

 گویند

 باشدحرم خانه سالطین اوره؛

  باشدلباس سفید حرم را گویند. ونیز گیس سفید زنان را اورده بیگی؛

 میکنم یعنی بیدار میکنم. ونیزبیداراویغاتای؛اویادارام؛

 انگشتانه خیاطیاورغاچی؛

 ستاره پروین را گوینداورکا؛

به معنی خار باشد . عموما که تیکان؛باتیجی؛اورکاسون؛

  بخلد

  به معنی جا ومکان . ونیز عوض چیزیِیر؛اورن؛اورون؛

خویش وتبار را گویند اَررمه توره مه؛اوروق؛اوروغ؛

َقیاش گویند. وبه معنی ولی به تنهایی چندان استعمال نمی شود بلکه اوروق 
 همان میباشد

گیس گره شده دختران و زنان را اوروک ؛هوروک؛

مکث ودرنگ .ونیز  وهمچنینریسمان را گویند که چداراست .گویند .ونیز
 به معنی زرآلو باشد

  سایل وگدارا گویند ؛اورونچی؛دیلنچی

 زین پوش اسب را گوینداوروندوق؛

 یش احفادبه لغت مغولی خو اوزنونکو؛اورونلی؛



 ستوررا گوینداََوره؛

  نمودنن . ونیز شنا دگسیخته کراوزمکلیک؛اوزماکلیک؛

تصنیفات ترکی که  . ونیزیعنی الف زدن .واوزان خواندناوزماقلیق؛

 خواندنخارج از قاعده 

 یعنی دراز کردناوزاتماق؛اوزاماق ؛

 یعنی نشدنشاولماسی ؛اولمازی؛

  دنیعنی راهی کردن . ودراز نمو اوزاتماق؛

 یعنی بیدار نمیشود . در چهار دیوان گویداویانماز ؛اَویغانماس؛

 چیخدقجا هر تون نچه من گونش  انمازاول کی اوی
 ناله شبگیر ایله دان قوشالرینی اویادارام

 . در چهار دیوان گویدآتش میگیرد یعنی اورتانور؛اوتدانیر؛

 عشق کونلومه دوشوب نابودونا روح ونفس  
 اورتدانیردوشدی بودونا پود  ردهکشواوت چو  بیر 

یعنی زوال میکند . و فرو میرود . در چهار دیوان باتیر؛اویاقور؛

 گوید
 شیب دین  ساراالدی گونشیدیوزون ی اای ک

 اَویاق قورچاقدا گونش سارالیربیل  که 

 ایرلی گون؛یعنی پریروزاوزاغوز؛

 یعنی رفتارداورانیش؛اورایش؛

یک طور خواننده ز قوپوز.ونیزنوازنده ساعاشیق؛آشیق؛اَوزان؛

 که در میان اتراک که به نقل وتعریف ازاوغوزخان وقاراخان کنند  ستگی

 به قدر خودشاَوزجه؛اوزوجه؛

 اسپند را گوینداوزلیک؛اوزریک؛

 یعنی به دیگری . وغیرهاُکاکا؛اوزگه سینه؛

 به خودشاوزونه؛ اوزکیه؛

 سهل میشود ازکه گذشتن  رودخانه وغیره یعنی طغیان آباوزکون؛



و  . ونیز نخواهد گذشتخواندیعنی نخواهد سرایید ونخواهد اَوتماکای؛

عبور نمود . ودر قمار به حریف نخواهد غلبه کرد . ونیز نمد روی آالچیق. 
 ونیز پاره و گسیخته . در چهار دیوان گوید

 جهاندا سلیمان سنی ویا جمشید  قتوتا
 دی نه مونا اوزوک له یئا جام وفا ااوننه 

 .ونیز در سرخی نثرلیلی محنون گوید 
 اوز نظمی نین چوروک رشته سین و اوزوک تارین آالرغه اوالماق 

 دوری جستن. ونیزحذر کردن. یعنی بیزار شدناوسانماق؛

  .به ستوه آوردنیعنی کسی را بیزار کردناوساندورماق؛

  یعنی مست شدن . وکسی را مست کردناوسروماک؛

و نیز ز استخوان جدا وتمیز کردنگوشت را ااوزمک؛اوسماک؛

 شنا نمودن . ازهم گسیختن 

.ایضاحات آذاربایجان ضایعتصور. تقصیر. حدس وگمان.اوسال؛

 تورکجه سینده سهل انکار آداما دئیلن سوزدور

 یعنی مخفی به مطلبی رسیدناوسینمامالماق؛

 امر از فراموش نمودن . در سد سکندری در فوت دارا گوید اونوت؛

 ی داخس یادی ولدی کاووااونوت 
 ل آوازه کیقبادی داخیبی

 و پیان. در چهار دیوان گوید یعنی مست مستاوسروک راک؛

 ولوریوخ عجب لعلین دن ار بیخود لوقوم آیین ا
 ولورچون که اوسروک راک اولور هر مئی که لب شیرین ا

ایضاحات یعنی زیاده روی. و از حد تجاوز نمودن .اوتکانور؛

 در چهار دیوان گوید جه سینده بیر )اوتور( سوزو وار آذاربایجان تورک
 قامتین غه سرو تقلید ایالبان تاپتدی شکست

 بو سزادور گر گییه سرو سهی غه اوتکانور
 یاخود

 روشن ائتمز بزمینی حسن اهلی سن تک کیم ائدر 
 اوتکانور گونشدندهر یاروتماغینی گر انجم 

  هست بزرگبس یعنی سخنانی اولوق سوزلوک تورور؛

سالش  سن و یعنی اگر بزرگ نشود واگر بویومه سه؛اواللسا؛

 باال نرود . درچهار دیوان گوید
 اولتور قکیچیک ایکاج ایتی نفسین اینی



 که اولتورسنی چون کیم اولسا اول بد خو 

مثل اینکه دود دوالشیبدیر؛اوالشیبتور؛اوالشیبدور؛

کشیدن سک وشغال ِگردشود از لوله به آسمان برود. ونیز فریاد زوزه 
 . در چهار دیوان گوید  باشد وغیره

 گماج اولموش گونش جرمی  یندهفلکین بارگاه
 ستون تک دودی مونداق کیم اوالرشیبتور ماونا آهی

امر به شکستن درخت و یعنی سیندیردیرماق؛اوشاتلیلماق؛

  استخوان وغیره دادن

  شدن بی حس و بی حرکتشل شدن .واوشانماق؛

  ست در ترکستان در دومنزلی اندجانوالیتی ایاوش؛

 ریزه و حقیر طفل و کودک.اوشاق؛

 هست)سین(یعنی بشکن یعنی آن . ونیز  امر از شکستناوشال؛

 یعنی آنقدرائر بئله؛اوشانجه؛

 یعنی آنچنانائلنچیلیک؛اوشانداق؛

 یعنی ریواس اوشغون ؛

 یعنی اینقدربیر بئله؛اوش مونجه؛

  باهم دزدی کردناوغورالشماق؛

  مخفی شدن دزدیده وغورالنماق؛او

    یعنی تعظیم کردنتابوالنماق؛اوغولجاماق؛

 یعنی حق تعالیتانری؛اوغان ؛اوقان؛

بزغاله چهار ماهه  را گویند. ونیز نام یکی از سالهای ترکی اوغالق؛

 ایست 

یعنی فرزند . ونیز پسر امرا واوالد خوانین مغول را گویند . اوغالن؛

.ایضاحات آذاربایجان اده در روم سلطان را گویند مثل اینکه در عجم شهز
 تورکجه سینده )پسر(اوغالن دئمکدیر 

 یعنی دزدی.ونیز صاحب برکت ومیمنتاوغورلوق؛

 )سنگر( گویندر ا  به لغت مغول پشته وتودهاَوَبه؛



  به لغت مغول عرضه داشتناوخمس؛

اگر بیدار نشوی . در چهار دیوان اویغانماسانک؛اویانماسان؛

 دگوی
 اسانسنی اویانم والرس اتماقاسو سپیب اوی

 غنچه صبح وصراحی غلغلی گولگو بئله

 نبیره را گویند . آختوق هم گوینداَغوش؛

 رخت و لباش را گوینداوفراق؛

 یعنی بسوزانم . در چهار دیوان گویداَورتای؛ اوتداییم؛

 داغ اَورتای کوکسومدهکونول اوت بیر که بیر گل هجریدن 
 ندا یاغ اورتایاوی دوریجه سالیب  فتیله چرماب آ

  قهر وخشم را گوینداُوفکا؛ 

یعنی تیر زدن. و نیزاز جای بلندی خودرا  اوخالماق؛اوقالماق؛

  )آتیالماق(پرت کردن

 را گویند آهسته آهسته  صدا کردن اسب برای علف دادناَقراماق؛

یق آالچوو نیز چوبهای دراز که  از آنها عمارت  .یعنی تیراَوق؛اوخ ؛

سازند. ودر پوشیده کردن سقف خانه استفاده می کنند .ونیز همان فی 
 . ونیز موزه که از پوست پشم دار دوزند یعنی چاروقباشدالفور

  نام پرنده استاَوقار؛

قرائت کالم هللا مجید را گویند . ایضاحات  اوخوش؛اوقوش؛

 نغمه کارلیق ائلمکدیر واوخوش اصلینده اوخوماق 

   یعنی تیر مارایالن؛اوق ییالن؛اوخ 

  مدح و ستایش کردناوکماک؛اویمک؛

  آمدههم ستوده ومدح شدن به معنی جمع اوکولماک؛

  باشدت گریه کردناوکورماک؛هوککورمک؛

  جنبانیدن گهواره و مثال آناوکریماک؛ترپتمک؛

امر از خجالت ندادن . شرمسار اوتاندیرماماق؛اویالتورما؛

 نکردن .موالنا لطفی گوید
 لتورما چمن سروین باغیشالاویا

 ئدرسنآزاد ا نی قیاسا بنده



. در چهار کردن هستازدواج  کنایه از اَویالنور؛ائوله نیر؛

 دیوان گوید
 طالق وئر اونو کیم دهر آرا مسافرسن 

ری غریب  ئغریب ا َِ  لینده  ایماس ایالنورِی

 یعنی زیاده است در چهار دیوان گویداَوکتادور؛آرتیقدیر؛

 مر اورتار قوی کیم اولدی عشرت بئله ناصحا چون ع
 ن اوکتادور بونوع اوگوتوعیش ترکین توت بویورد

 بیدار نمیشوداویغانماغو؛اویانمیر؛

رم میدهد . در لیلی  نیزو.می رماند اورکودور؛هورکودور؛

 مجنون گوید 
 فرقتین که واریمیش قوش آشیانی

 ن آنی انداوکیم اورکوتور ایرکین 

یعنی یاد میدهد . وتعلیم میدهد. در یر؛اورکاتادور ؛اورگه د

 چهار دیوان گوید 
 دور ووزون گوزگوسا لعل اوزره خال وخط که

 ه هند اَورکاتادور سوز شکر بئله دی طوط

 اقتدا کندباشد خلق هللا به اوماَممم را گویند که به پیش نماز  ایدور؛

. در هست امر ازرم ندادناورکوتمانگیز؛هورکوتمه ییز؛ 

 ان گویدچهار دیو
 هر گز نوایی ساری میل  ئیلمزطایر وصل ا

 هورکوتمه ییزگلسه افغان تارتیب ای جان و کونول 

قارشی گلمه ییز؛توش گلمه ییز اوچرامانکیز؛
یعنی دچار ومواجهه نشوید . در چهار  ؛اوزبه اوز اولمایین؛

 دیوان گوید
 ورور کیم یاربدای وفا اهلی دعام اوشبو 

 ویونا اوچرامانکیزبی وفا ماه جبین لر ک

یعنی میگذرد . وعبور میکند . ونیز اورتادور؛اوتمکده دیر؛

 خواننده گی کردن . ونیزسراییدن .در چهار دیوان گوید
 اوتدی خوبالر آی کیمین یوخدور آرادا اول گونش

 الر یآ اوتمکده دیر گورندهنی یوه که اول بد مهر

که مجبور کردن کسی  .زنانیدناوردورماق؛ویردیرماق؛

  دیگری بزند



امر از بازی کردن قمار و غیره بازی بکنید.اوینانکیز؛اویناییز؛

 هست

امر از تعلیم نمودن . ویاددادن . در چهار یاد ِبده.اورکات؛اورگت؛

 دیوان گوید 
 بیر آه ایله کول اولدوم ای چرخ تیالب تاپیب

  اورگتعاشق لیق ایشین  دافرهاد ایله مجنون

 ابد.در چهار دیوان گویدنمی خواویوماس؛اویماز؛

 الر عالم اهلی مازدیگئجه ناله مدن اوی
 رسام فریادیاوزوم و ئشیتممضعفدن ایندی ا

 میسوزد آتش میگیرد.و نیزاورتانکیز؛اوتدانیر؛

 نمی سوزاند. در چهار دیوان گویداورتاماس ؛اوتداماز؛

 عشق درسین گرم روالر بیلدی یوخ افسرده لر 
 بو سبق  لمزنی بیووزلوگا اوتدامازکیم کیشی  تا 

 کهنه و مندرس نمیشوداوپراماس؛ اپریمز؛

  .نثردر محبوب القلوب گوید شکسته نمیشود . اوشالماس؛

 قیمتی اوشالماس دوشندهگوهر پالچیق غه 
 قالمازو اوز بهاسینان   

 یعنی حصه و قسمت . در سد سکندری گویدبولوک؛اولوش؛

 ولوب قتل و یغمایه توش االیم کیم 
 ب اَون اولوش دن بویان بیر اولوش گلی

 ونیز در چهار دیوان گوید 
 ن ودن توققوز یاریم اولوشومین آلدیم اَون اولوش

 صال  وئردییاریم کی قالدی آنی اُنس وجانه غه 

 بسیار و زیاد . در سد سکندری گویدچوخ؛آرتیق؛اوکوش؛

 ه چرخ کبودردر بیلاوکوش نقش 
 گورون کان بیله فاخریغه نه سود 

 یاخود
 ه تاج دیانا قالدی فیروز و هرمز 

 اوکوش تاجورلردن آلدی خراج 
 ونیز در لیلی مجنون  گوید

 ب اوکوش فسانه بیراللیییئعزم ا
 اول امریده یوز بهانه بیرال 



. وحصه  کردندیعنی قسمت بولوشدوردولر؛اوالشکایالر؛

 بدهند در وقفیه اخالصیه گوید.نثر 
ش سانی قربان قیلیب مدرسه و ئسانی و قوی بعیدقربانیده اون گون اوی بیر

  بولوشدوردولر ینداخانقاهین فقیر مساکین و سایر مکان

یعنی سوزانیده است . در چهار دیوان اوتدامیش ؛ اورتامیش؛

 گوید 
 امیش کیم فتنه دور دوران آرادتاووز ی اخالین

 یاندیریرکیم جهان اهلین جهانین احتراقی 

 فسرده . پژمردهااَپریمیش؛اولکوش؛اولوش؛

طفل دیگری را به را گویند. یناپسراوغوللوق؛اوغولجیالی؛

 فرزندی پذیرفتن
 درل مجالس نفایس گوید

 فقیرینین آغام نبیریه سیدور
 و فقیر اونو اوغلجیالی آسراب مین 

 ارزان. در چهار دیوان گوید  اوجوز؛

 گوزکا سالدیم بیتیریب آلیب ایاقین توپراقین
 االنین چو آلمیش من اوجوز آنالمام قدرینی  ک

 یعنی نمیسوزم . در چهار دیوان گویدام؛راوتدانمااورتانماق؛

 روزگارالر حسن دن اورتانماق که گردون هر گئجه 
 یاروتور مین شمع کویدورماس بیری پروانه نی

خویش تبار را گویند . در تالیفات حضرت نوایی اوروق قیاش؛

. واما قیاش به تنهایی این معنی را اورون به تنهایی عین معنی را میدهد 
 نمیدهد . در چهار دیوان گوید 

 بیل کیم بو یولدا زار اولور خیر بس 
 یوخ علم وفضل ومنصب ومال واوروق قیاش 

 ونیزدر لیلی مجنون گوید
 جارال تنی روان اوروق قیاش

 ه اول ایش کیکاشینآرایسالدی 

تندی گذرنده . در پیکان و تیررا گویند . ونیز به  گذران.اوتگون؛

 چهار دیوان گوید
 تیرباران غمین جان وکونول دن اوتدی 
 هللا هللا نه بال بو یاغین ایرمیش اوتگون

 ویاخود
 ن اوترادنتیرباران فراق احباب جانی



  اوالر مو ایکنن آیا اوتگون اهیچ یامغورموند

 یعنی سوخته شده . در چهار دیوان گوید اورتانکان؛اوتدانمیش؛

 اوتدانمیشر گاله سی دور هر طرف عشقین دن کونول پ
 شرر کیم چیخار آهیم اوتودور بیله همره 

یعنی گذارنده است  . در چهار دیوان اوتکارمیش؛اوتورموش؛

 گوید
 مگر ندینیب ایاورگه قتلی نی اول گوز اجل دن 

 یوز مراتب ایندی اوتکارمیش اوزون استادین

ی و نامادری و ناتنی ناپدرغیر خودی را گویند .اَوکای؛اوگئی؛

 . ونیز به معنی اینکه مدح کنم باشد

 پارا گویند قوزکتوپوق؛اَوکجه؛

  آش را گویندنوعی اوکرا؛

یعنی نخواهد شد . میرزا محمد ایروانی اولمیه جاق ؛اولمییاق؛

  یندابئله دئییرموستزادبیربنده کمترینین معلیمی  مصنف لغت 
 ق بند جاق شاد و صد یاگوزلر کیمی بیر اولمی

 نه طوس نه کاوس
 جاق گرد کمان دار  یاقاشالر کیمی بیر اولمی

 نه رستم نه زال

پسر کوچک چنگیزخان  که بعد از پدر پادشاه شد  وتخت اوکتای؛

گاهش خطا شیوه اش عطا در سخاوت حاتم ثانی بوده روز جلوس 
اَوتکوخان برادر بزرگ چنگیز خان که عمویش بود در دست راست 

 ی که برادر بزرگش بود دست چپ نشست وُنه دفعه به قاعدهنشست جغتااو
مغولی زانو بر زمین زدند. ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده  احترام

 اوختای دا یازیلیر البته سهو دیر  
 مصرع

 به یک بار ُنه بارزانو زدند

 پرنده ایست شبیه به چرخ که شب چشم او میدرخشداوکو؛

 گویند مادیان چهار ساله رااَوکو؛

 صله و جایزه را گوینداوکولکا؛

به معنی غیره و خارجی باشده . به لغت مغول اوزگه؛تات؛اَکون؛

پییه یعنی شمیم . ونیز امر از تعریف نمودن خود. ایضاحات آذاربایجان 
 تورکجه سینده تات دئیلیر 



چوبی بر سر آن سیخی از آهن تیز جوت چوبوقی؛اوکوندور؛

والغ برانند.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده او ویا اگ آننصب کنند با
 بونا جوت چوبوقی دئیلر

پیوست  و گذرانیدن.. گردانیدناوالندورماق؛دوالندیرماق؛

آذاربایجان نمودن . رشته و یا ریسمان را بجایی بند کردن. ایضاحات 
 دئیلیرساریماق تورکجه بونا 

و شند دو نفر که چیزی را شریک و سهیم باشریکیم؛اورتاغیم؛

 آنرااورتاق گویند.یعنی شریک و سهیم . در چهار دیوان گویدشریک من 
 عشق آرافرهاد و مجنون شریکیم دور ولیک 

 چابوق بو ایکی اورتاقیم لمالیقیمدرد وغم قی

  پیوند کردنازدواج کردن .ونیز ائولنمک؛اوالنماق؛

  تقسیم کردنبولوشمک؛اوالشماک؛

 وغیره را گویند رکناله کردن سک و شغال و گاوالماک؛

 وبه قتل نمیرساندشد. نمیکُاولتورماس؛اولدورمز؛

 یعنی نشانیدنماک؛اوتدورماق؛اولتورق

یعنی ساکن دسته جمعی نشستن.اوتورشماق؛اولتوروشماک؛

 و فرو نشستن 

  یعنی مردناولمکلیک؛اولماکلیک؛

امر از بوسه کردن .بوسیندن . در یعنی ببوسش.اوپکیل؛اوپگینن؛

 گوید چهار دیوان 
 ر گل اوپگیل ایاغیم توپراقین وئدئدی کیم جان  اوزگه جهاو 

 ولماسون اای نوایی تیزراک اول کیم پشیمان 

دیگری . ایضاحات جغتای تورکجه سینده غیره بیگانه.اوزکا؛اوزگه؛

گ سوزونون یرینه ک سوزوایشلنرک بوتون اوز معنی سین  یتیریر . در 
 چهار دیوان گوید

 لر سنری عشق اوچراسا بیسانجیلجاق اجل خا
 جاَرک سانجار اوزگهبال نیشین هجر  جانداکیم 

 یاخود 
 التفات ائتدی بوگون بیز  قولغه اول اوزگه جه 

 من اوز حالیم نی باهلل اوزگه جه   آنالییبنه اوزگه 



تعظیم کردن . به طریقی که یک تابوق ائلمک؛اولجاشماک؛

ن دست باالی سر گذاشته زانو هر زمان زانوی دیگر برداشته بعداز آ
زانوی آن بزرگ روی را بوسند و این قسم تعظیم را در آیین مغول اولجاش 

 گویند . ونیز پیش کش از دید سالطین گذرانیدن هم آمده 

سب کردن . وغنیمت بدست آوردن.کاله گتیرمک؛اولجاماق؛

  گرفتن

عظیم و بزرگ شدن . ونیز به لغت مغول اوجالماق؛اولقایماق؛

 ند را گویند  کوه بل

کنایه و معنی هفتادو ملت میباشد . معنی ترکیبی معروف اوتوزآلتی؛

 است . در چهار دیوان گوید
 قیل نوایی نی همول خط بیله یارب عازم 

 ن آیریلدی اوتوز آلتی خطوطادنیانی وئررکیم 

  مسکن و وطن را گوینداولکه ؛یورت؛اولتوروشلوق؛

  نقدرسب و غنیمت. ونیز ایکیعنی اَولجه؛

 یست به لغت مغول صاحب میمنت  و برکت . ونیز نام پادشاهاولجایتو؛

که بانی سلطانیه بود  پسر ارغون ابن آباقا ابن هوالکو خان. ونیز اولجای 
دختر قازان خان است که معقوده شاهزاده نظام بوده  واورا اَلجای قوتلوق 

 می گفتند

ت آذاربایجان والیت و شهر . ایضاحاوطن .کشور.اولکا؛اولکه؛

  نیر اولکه نی وطن کیمین ایشله سینده تورکجه

یعنی سبزه و سبزه زار . نام یک نوع سرودی ایست که در اَولَنک؛

میان اتراک  می خوانند در عروسی در حجله عروسی دختران در وصف 
داماد عین سرود را می خوانند و عروس را در خانه دامادبه رقص وا 

ما بین قندهار و کابل  که سابق مسکن طایفه  ستلیامیدارند . نیز نام مح
 هزار ه بوده 

 .مردمخالیق . ملت . طوایفاویماق؛اولوس؛

  مردهاولو؛اَولوک؛

.ایضاحات آذاربایجان باشد به لغت مغول گهوارهاولوکه؛بئشیک؛

 تورکجه سینده بئشیک دئیلیر 

  .و مردن را گویندکف شیر شتراولوم؛



ویماق(میباشد در اوغوزنامه مسطور است مخفف قبیله همان)ا اومان؛

که بعد از اوغوزخان پسر بزرگ او بر تخت نشست  ومجلس آراست و 
عشرت نمود . بیست چهار تن اعیان و نبیره های پدر که از کنیزان بوجود 
آمده بودند در بیرون چادر و خرگاه جا داده که دوازده تن  در درون خرگاه 

ه گان را نگه داشته و آنچه از نسل این نشسته و دوازده تن اسب شهزاد
بیست چهار تن بوجودآمده  آنهارا اومان به معنی اوروق نامیدند . یعنی 

 خویش و تبار 

  مرده . نیمه جاننیم اولوستوک؛

  اجب القتلهمچنین ویعنی گشتن  . واولدورمک؛اولوملوک؛

  سر بزیر انداختن  واز عقب باال نمودناومولماق؛

  ن مفصل را گوینداستخوااُومما؛

  و حلقوم را گویند هاستخوان ما بین سیناومکا؛

توصیف می نمایند  .  یاد میدهند.ونیزاورگه دیلر؛اوکادورالر؛

 در مجالس النفایس  گوید 
 طب فنی دا کوپ تعریف قیالدورالر

 ر اوکادورالرلن گورمعالجه سین 

یعنی پاره پاره  و پارچه پارچه اوزوشدولر؛اوزوشتی الر؛

 ردند . ونیز گسیخته شدند . نیز باهم شنا کردند . در چهار دیوان گوید ک
 ر اوزوشتی الر نوایی خسته نی تلدا ایونکوی

 کیم ایماس ظاهر که جسمی قایدا باش قایدادور 

یعنی سراییده است و نیز عبور کرده است . بضم اول اَوتمیش دور؛

سوزانده تمیز آتش موی کله حیوانات حالل گوشت را جهت تمیز کردن با 
 . ونیز  در قمار به حریف غلبه کرده است . در چهار دیوان گوید  نمایند

 من اول عذاره ایکی گیسو قیدیغه  دوشدوم
 پری رحم ائت که اوتمیش دور بیر آیری ایکی ال  ای 

 یعنی خجالت زده . وشرمساری  . در چهار دیوان گوید اویاتلیق؛

 ه قامتی سوسن وزی گول زلفی سنبل  آغزی غنچا
 اویاتلیق دور بهشت اونون بهاریندان . ونیز موالنا لطفی گوید  دهنزاهت 

 ه اویاتلیق مین جمالین یوزیدن ردمن بو گوز بی
 اردور نمیوکیم گلیر هر لحظه واول گوشه نین 

 یاخود 
 نقد جان وئردیم مسلمانالر اویاتلیق من هنوز
 تا ائشیدیم پیک دن اول نامسلمان مژده سین



 مانند را گویند . در چهار دیوان گویدوشبیه اوخشاش؛اوخشار ؛

 ای مصور تاپماسان لیلی مجنون صورتین 
 ااونتی امثال اوخشاش یِ  ندلبریم بیل موندا

کنایه از مرک باشد . معنی ترکیبی خواب دیگر . در اوزگا اویقو؛

 چهار دیوان گوید
 ش ای رفیق وزخمیم آغزین توتماسیندا اویقوم اوچم

 خمیازه دور تیرنگویا بو اوزگه اویقو گ

 روییدهجوک ویرمیش؛اوماک؛

 . در چهار دیوان گوید ونیز به رقص. بکنبازی  ؛نااوینای؛اوی

 گوزلرین  اولوسو یمورور بیزاولداوینا اوینا 
 ناتماگینانه اویننی جان الر قصدییرلشوخ قاتل 

ه شلوار را گویند. ایضاحات شالواراصلینددیزلیک؛اومورون؛

 عربجه سوزودور 

  جا گرفتن ونیزراضی شدن . جا کردن .اونان؛

 صدا زدن . دعوت کردناونداماک ؛

تفکر کردن بعد مطلبی را گفتن . اویالشماق؛اونالشماق؛

سهو  بیراداایضاحات اصلینده اونالشماق دوزدور میرزه فتحعلی خان قاجار
 ائلییب اونالشماق یعنی فکر کردن 

 عنی بیداربودن . در چهار دیوان گویدیاویقاقلیق؛اویاقلیق؛

 آشدقجاسحربو گئجه تانک  اوالریارلیق  هن
 لیقسن عیش ایله اویقودا من رنج اویاق

شرم وحیا کردن. ایضاحات آذاربایجان اوتانماق؛اوتقونماق؛

 تورکجه سینده اوتقونماق سوزو قورت وئرمک دئمکدیر  

قتل نشانیدن. ونیز گشتن و اولتورتماق؛اوتدودورماق؛

  .نثرنمودن  . در محبوب القلوب گوید
رماق اونا دوتواو یندهبیر اووج توپراقینی ملکوت خیلی دا خالفت تخت

 یاراشیر

  یعنی بی حس  و بی حرکت شدناوشانماق ؛

 یعنی اگر بشکند . در چهار  دیوان گوید سیندیرسا؛اوشالتسا؛

 آسیغ هایندی لوطفون  ن ندیچون نوایی کونلوسی
 ینه پیوند ایله  بیتمزا شیشه نی کیم اوشالس



یعنی بیلغ وماهر.ونیز امر از شنا کردن  .نیز امر از گسیخته اوز؛

 . در چهار دیوان گوید منکردن . ونیز  خود 
 مه کیم آخردن فریبیم یِ یکونول چرخ زال
 ستمزکمند ای نوندابوی اوزگهدن ناجل سررشته سی

 یاخود
 اوز  دهسوزای مالحت شیوه لیک شیرین دوداقین 

 وز د نگونهحکمت اهلی گوئیا  سالدی شکر تُ 

ند. در نیعنی میسوزانند .وهم چنانکه بخوااورتاالر؛اوتدالالر؛

 چهار دیوان گوید 
 هر تون اورتارالر منی اوتلوق ایکی کافر گوزون 

  ونامن اول ایکی کافر نامسلمان اوت یانسامنجه 

  اگر بخوانماوقوسام ؛اوخوسام ؛

شد که سپاهیان  پوشند. به معنی کفش هم آمده .ونیز به چله بااَوتوک؛

چنانکه در  در دفتر یاداشت نمایندمعنی طومار ووقایع و سر گذشت باشد
ور است که چند اَتوک نوشت سراسر نه سزاوار مذکتاریخ وصاف 

 سروری. در چهار دیوان گوید 
  سدردیمدن ایینی شکاوپدرکاب  اوتوکدن تا

 رکابیندان  توتسامعلی تک ب اوتوک نشله یییدکه 
 ونیز در لیلی مجنون گوید

 قویدی باشین  ناابانیدمجنون 
 قاشین ناالری اولولرینهنقل ائتدی 

 ونیز در حیرت االبرار گوید 
 وردکه قوالق آغری رقاآلتون سی

 وردزرحل اوتوک دور که ایاق آغری
 نکته درین بیل قوالق آرایش

 ایاق آسایش ولدیکینک اوتوک ا

به معنی جا ومکان باشد . یعنی مکان و جای تو . نک؛یرین؛اورنی

 در لیلی مجنون گوید
 اووتمابیگانه نی اول ساری ی

 ساووتمااورنینک که قیزیق دور 

 قتل میرسانی . نیز خواهی گشت اولتورکونک؛ اولدوروسن؛

 شعیر
 بیر اونی بیل یقین  اولدوروسنگر  ونهعشق جرم
 یاخشیراقن ایوخ من ناتوان د دهکیم بو ایش

 پیان را گویند . در لیلی مجنون گوید ومست . کئفلی؛اوسروک؛



 ی چکیب صفداخنوفل چریکی 
 ی ساچیب کف.ماوسروک دوه لرکی

 ونیزدر چهار دیوان گوید 
 ایکی قاتل گوزدن بیمار من کیم 

 مخمور دهعین اوسروک لوک  ولولالرا
 یاخود

 روک ولدی هم بیمار و هم اوسان چون وگوزی اول شوخ ن
 ساغ  مایاغین ای کونول کیم من هم اولماینه دولدور

 یاخود 
  دهتوکوب مئی محتسب توت آغالدیم لیکن اول اوسروک 

 اولدیهمان و کوزه سیندیرماق همان   تیرمکسو گ

اوروغ است .و هر  23دو  سیمعروف است هر طایفه اش اوزبک؛

دی سه بیر ایضاحات اوزبک این .اوروغی منشعب میشود به ِفرق متعدد
اولکه اوالراق اسگی چاقالرد ا اوز بئی ی دئمکدیر یعنی مستقل  اوزو 

 اوزونه تابع اوالن اویماق . در چهار دیوان گوید 
 سلطان هنی درویش و نیاگر حسن اولسا قاتل زار

 نی هندونه اوزبک یوگر عشق اولسا کامل بار

 را گویند تحیله لجاجاونکولوک؛

  باشد به معنی مکافاتاوداماک؛

گذشتی . نیز سراییدی . ونیز  و.)اوتدون(یعنی عبور نمودی ک؛نواوت

. در چهار  )اوددون(مخوانندگی نمودی . در قمار به حریف غلبه نمودی
 دیوان گوید 
 باری  اونودون زی سنبیر بوی بی

 باری  اوتدون ئتمه دینالتفات ا

هستی وجود را گویند . ونیز اوزوم؛اوزلوگوم؛اوزلوک؛

 . در حیرت االبرار گوید باخود 
  ئیله دیخرام ا اوزگهاوزلوک ائوین 

 ئیله دیمقام ابو ائوینی  یتانر
 ونیز در چهار دیوان گوید  

 اوزلوگونی رفع مجنون بول  سده سننوایی ای
 ار وکه عقل بیرینی  گوردوم بسی جهالتی 

 ونیز در داستان شیخ صنعان گوید 
 دئدی ای فرزند ذی اوزلوک قانی 

 ه من هم ضبط قیلدین من آنی تاک



سمت راست ودست راست را گویند. در سد سکندری ساغ؛اَونک؛

 گوید
 کیم ستون  چوننی ونداسنان  اَونک قول

 سول الینده قالخان گلیب  لعل گون 
 یاخود

 ا پی دوروراَوناَونک الی ساری 
 جهان آفتی میر خسرو دورور

 ونیز در چهار دیوان گوید
 ینه لیکن بو خسته اشعاریدن محملیاَنک الینده بیر سف

 سول الینده شیشه ایچره مئی لیکن اوزی لعلی تک مِرّوق

یعنی دست راست . وسمت راست . در مجلس عیش پادشاه در اَونک؛

 سبعه وسیاره گوید 
 داستان  قوروباَونک دا ترکی نواز 

 ستان ورکوت نوادهانیب هر قوز

د نمودی  . در یعنی شکستی  . وخورسیندیردین؛اوشاتینک ؛

 لیلی مجنون گوید
 آسان  وناونخلی اوشاتینک 

 ایله قدی اولدی یکسان  توپراق

 .آیا زدیدزدید ویردیز؛اوردونکو ؛

. ونیز  را گویندیعنی شکارگاه و مکان پر صید اَوالق؛ اووالق؛

  باشد زغالهبُ 

امر از ریختن جمع وعام ویا غیره . ونیز به معنی بلندی  میباشد . اَوک؛

 ر چهار دیوان گوید د
 ای رفیققوراردیم مجلس  ی ایلهوزو زلفی یادا

 ه اَوکدباغیدان گوللر یتیریب هر دم شبستانیم 
 یاخود

 ه اَوکدویریر محنت داشین ای محزون کونول جانیم 
 ه اَوک دجسم بیماریم  اوندان لسههر نه افزون گ

  غله آرد را گوینداوکوتماک؛

ماند . به در آتش باقی شراره ایکقور؛اوچقون؛اَوچوک؛

وچراغی که  روغن او تمام شود و بخواهد خاموش گردد . در چهار دیوان 
 گوید 

 لمه سنوزو خالینی بیا اورتاکان هجانیم ن
 مان بیر اوچوک شراره گایله  ندهاوت شعله سی



 ونیز در فرهاد شیرین گوید 
 ولوب پروانه تک اطرافینه جمع ا

 وق شراره ولی اول یاتیب آنداق کیم اوچ
 و نیز در لیلی مجنون گوید 

 زاری که اوچوک یانار چراغی
 ق اولسا یاغیآرتی اوتدانیربات 

 .مصرعو نیز در محبوب القلوب گوید
 دا اوچوکنشیرقضا مشعلی پرتوی قا

  یعنی رمیدن . ورم خوردناورکوشماک؛هورکوشمک؛

 ددر سد سکندری گوی ونیز بمانید.یعنی باشید.قالین؛اَولدیک الر؛

 ه باریب خلق آسوده دل هوطن 
 اما خجل والرباری بیزدن اولد

 یعنی باهم می خواننداوقوسی الردور؛ اوخویولالر؛

 یعنی میخوانداوقوی دور میش ؛اوخویورموش؛

نمی تواند بگذرد . در چهار اوتا آلماس؛اوتمک اولماز ؛

 دیوان گوید
 دشتی کیم هریان  ینه وادی ایمیش عشق کوی

 ندان صبا گستاخاسیهر اولمازلماز سموم محرق اوتمک او

هم یعنی رم ندادی . واورکوتمادینک؛هورکوتمه دین؛

 رمانیدی . در چهار دیوان گویدچنین ن
 کیم رام اولدی هجران قوشالری  دهدانه اشکیم

 هورکوتمه دینن اونواای کونول بیر گون فغانین د

امر از نشانیدن. در چهار اولتور قوزونک؛اوتوتدورون؛

 وان گوید دی
 سرو نازیم کیم بارور گوز باغی دن قیلمان قبول 

 اوتدوردونکن اوریندا طوبی نخلین نوگر او

یعنی نشستن تو . ونیز قتل ین؛نک؛اوتورماقاولوتور ماغی

 . در حیرت االبرار گوید )اولدورمه گین(نمودن تو 
 ینرماقود ولورتمیش آرا واجب ایِ 

 نرماقیاوتوسکسان آرا قرض دور 

در مکان  تکان دادی.اویناتدین؛ترپتدین؛ا تیتنک ؛اورن

 خود جابجا نمودی . در چهار دیوان گوید
 ماق ایله کوکسوما داشقالدیرداغالر دئمه که 



 اورناتینکعشق مسمارالرین کونلوم آرا 

 اگر به اتفاق بخوانیماوقوساق ؛ اوخوساق ؛

 یعنی شبیه و مانند نمودی . در چهار دیوان گوید اوخشاتدین؛

 و لیک  گونشینیاوخشاتدین ای گردون  ینهحسن
 آی اونا مانند تک  اونو مونا مانند بیل 

 اگر بخوانیاوقوسان؛اوخوسان؛

پیوند گردن . وچیزی را بهم بافتن . در سرخی یاماماق؛اَوالماق؛

  .نثرلیلی مجنون گوید
 اوزون ندن آالرغه اوالماق  دهواوز نظمین نین چوروک رشته سین

 اگر به اتفاق بخوانید؛اوخوسانیز؛اوقوسانکیز

 کمی پستی را گویند . در سد سکندری گویداوکوک؛

 ایمن سیز کیمی سیزدن اوکوک بس 
 آتاسیز دل آزرده و بیکس 

  به چیزی و کاری عادت کردنمعتاد شدن.اوسماک؛

  رمنده وحشی را گوینداورکاک؛ هورکک؛

  یعنی دروغ یاالن؛اوتروک؛

ایضاحات نی خجالت و شرمساری تو .یع اوتانماقین؛اویاتینک؛

در  آذاربایجان تورکجه سینده بیری سینی یوخودان اویاتماقا دئیلن سوزدور .
 سد سکندری گوید

 بیر ایشده  ثبات و قرارین هانی 
 ن اویاتینک  هانیاچمن قوشالری د

ازدواج کردن . صاحب زن وفرزند  اویالنماک؛ ائولنمک؛

 خانه شدن . درلیلی مجنون گوید 
 همدم  الندافسون قی اوالندا

 ن هم کاویالنماک ایشین دئدی ای

. ایضاحات آذاربایجان تورکجه  یعنی فریاد ترا اونون ؛ اونینک؛

سینده بیر )اونوم قوردو( سوزو وار تورکو دیلینده اون سوزونون ایکی 
معناسی وار بیر اون سوزو فیکیر دوشونجه و اندیشه دئمکدیر بیر اون 

. در فرهاد شیرین کدیر مسس قیشقیرماق فریاد ائلمک دئسوزوده وار  
 گوید

 اونینک ائشیدجک خسته فرهاد 
 اولوب عاشق چکیب افغان وفریاد 



 یعنی بی شرم  و بی حیا. در چهار دیوان گوید اَویاتسیز؛

 گدالیق ائتدیم ایسه بوسه آجیغالنیبان
 سن  سناویات سیز گدا ایمیش  ی چوخدئد

کنایه از مرده و فوت شده ها . معنی ر؛اولن لاوتکان قوالر؛

 ترکیبی گذشته نی ها . در رباعی گوید
 یارب شه میزی ائیله دین عرش جناب

 خطاب  نا اولوندیذاتی اونونظل هللا 
 حساب لمااوتکان قوالر یازدیقینی قی

 ده اقبال مآبنت بزمیئن الرین اقاال

لطفی  رویش .و باالیش .معروف است . موالنااوستیغه؛اوسدونه؛

 گوید 
 لمهیئمنی فاش ا گورمزوز ی اهر دم ای گوزو یاش
 وسدونهآلتون ا جهر للیا دولتیمنن آغنادینک

 .ونیز  حضرت نوایی گوید 
  اوسدونهسبزه خطین سوادی لعل سیراب 

 خضر گویا سایه سالمیش آب حیوان اوسدونه 

از چرم که جداگانه در چکمه و کفش گذارند که تا  ایتکه اولتانک؛

 حکم باشد . در چهار دیوان گوید م
 گل مقصودی غه اول یتی بو یول سیریندا 

 ولدی ینه بیر اولتانک اکیم ایاغینی تیکن 
 . در مثنوی گوید

 اوتوک اولتانکی تیکن نعلین اونا 
 ااونولوب هر دم اوزی کونین ا

.  برسانیدقتل ویا به . بکشیدش یعنی؛اولدورونک؛اولتورون

 د در محبوب القلوب گوی
 اولتورکولونک چسهحاجی قاضی که مئی ای 

 دن بورون کویدورکولوکتمزنا یودوزخ اوت

یعنی مدح و توصیف نمودی . در چهار دیوان اویدون؛اولدونک؛

 گوید 
 نییلائ اوزمگر  ه چوخ اویدونت نحور جنّ 

 ن قطع حیات ای واعظ  اقیال س سارآپاری

 وان گویدیعنی مرده نی و نیمه جان . درچهار دیاولومتوک؛

 ایکی بو نوع غالب خصم اولومتوک مو قتلی 
 نین جانی   ولساالر هیهات مسکین موریاچو عازم 



 مثله مرده ها . در لیلی مجنون گوید اولوتک؛اولکودیک؛

 غمیم وار اولوتکفریاد که 
 ماتیم وار  اوزومدهتانک یوخ گر  

 سوزاندی . در چهار دیوان گوید اورتادینک؛اوتدادین؛

 ادین دتاواوتلوق چهره آچیب خان ومانیم وه که 
 آتشین لعلین دن آیتیب نکته دانیم اوتدادین 

به معنی اشاره است . یعنی او . در چهار دیوان اوجور؛اوشول؛

 گوید 
 ور شستنی یوخسا توتوبدن ایل قانی اوالگوناه سیز 

 ارماققدادیربه قیزیل قیلمارداوشول قاتل خینا بی
 ر گوید. ونیز در حیرت االبرا

 راجی اوشول بیشه ده ارایدی دُ و
 شیر ژیان وهمیندن اندیشه ده 

 یعنی خواهیم خوانداوخویاجاییق؛اوقوغومیز؛

  به لغت مغول زمستان را گویندقیش؛اوبول؛

. در نکنیعنی زیاده روی مکن . از حد خود تجاوز اوتکانماگیل؛

 چهار دیوان گوید 
 گل چاغی گلبانک چک ائشیدیر ای بلبل سنه 

 اوتکانماگیل  منهآی وایل  فریاد قیلماقینی 

 یعنی آن طرف. وآن سواوتای؛

کنایه از ده ناخن محبوب است. لغت با عربی  مرکب اَون هالل؛

 است . در چهار دیوان گوید
 جمال  داگیردی توپراغه هالل آچدی تولون آی 

 ن چو آلدین اَون هاللاقیراغی د ناول تولون آی نی

.ایضاحات. ویندکه نفمهیده نداسته کسی را تصدیق کندکسی را گاَویسال؛ 

 آذاربایجان تورکجه سینده اوسال سوزوباشی سوئوقلوق دئمکدیر 

امر از خجالت کشیدن و .ومنفعل شدن .ونیز امر اوتانماق؛اویال؛

. ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده )اویار( )اویار(از کندن و کاویدن
  دئمکدیر . در چهار دیوان گوید

 اسرو کوپ اوکما  نیاخاسی چاک نی مجنون نی
 نادیاوزه چاک جسم عریان واویال بو کوکس

 یاخود 
 ای گوز اونسوز اوزگه اوز گورمک قیلمیش سن هوش



 ن اویال اهجر تیغی دن اویال یاخود نوایی د

یعنی کم و کمتر بودن من . در ؛گیگ لیگیماساوکسوتماگیل؛

 سد سکندری گوید 
 ریم یوخ دور سپاهیم قالین کشو

 منیم اوندان اسگیکلیگیم یوخدور

توصیف نموده است  . در چهار تعریف یعنی اَوکوب؛اویوب؛

 دیوان گوید
 م سودا لسیئاوکوب جنت گلبن واعظ تیالرکیم ا

  نادراکی گورکیه یوسفوم دن درم نجه اسگی دِ 

عبور نمود. ونیز سرایید . ونیز خوانندگی کرد . ودر اوتدی؛؛اوتتی

ه حریف غلبه کرد . ونیز موی سر حیوانات حالل گوشت را با آتش قمار ب
 . در چهار دیوان گوید تمیز نموددیسوزان

 ی خوبالر آی کیمی یوخدور آرادا اول گونشاوتد
 ر آی الر دانیاَوت گورسموه که اول بد مهری 

 یاخود
 بیر آی آشکاریندا غه بیر آی اوتدی من محزون

 قراریندا  وار صبریم هن مو شیدا ولورکه نه کونلوم ا

خدای من .لغت اوغان نام حق تعالی تانریم؛اوغانم؛اوقانیم ؛

 میباشد . در فرهاد شیرین گوید 
 بوگون یوز شکر کیم قیلدی اوغانیم

 کانیم  ولدیسنی منی آنجا کیم ا

یعنی بیدار شدن من . در چهار دیوان اویغانماقیم؛اویانماقیم ؛

 گوید 
 ش اوندا بیخود اولسا کیم ایچیب گردون جا ساغر کا

 یم امکان انماقولماغای اویاایکینجی صوره دن هم 

 سوختم . در چهار دیوان گوید  اورتاندیم ؛اوتداندیم ؛

 اندیمدتاوتیکیب رشک دن  من  لکهقیلینجی ای
  ن اوت پنهاناکه سو ایچره قیلیب س ولورنه لعب ا

  به لغت مغول  راست و صدق را گوینددوز؛اونان ؛

  به لغت مغول نمک را گوینددوز؛سون؛او

یعنی خجالت و شرمساری کشیدی . در اوتاندین؛اویالغاندین؛

 چهار دیوان گوید 
 جاندا قیلدیم فدا  گورندهاوندان آیری اولماییق 



 ن بو ایش اقیلماییزتحسین که قیلمیش من اویالغاند

  خوابیده است نیزیعنی محکوم می نمایم . وَبرکیتدرم؛اَویوبان؛

 یعنی از خانه . در فرهاد شیرین گوید اوی دن ؛ائودن؛

 قراریگلدی سیسکانیب  ائودناول 
 سراسیمه باخیب فرهاد ساری 

ه عبورنمودن  . عموقدردر موقع گذشتن . واوتکار کن؛اوترکن؛

 در چهار دیوان گوید 
 چاک الر بولغان تنیم قان لعلی وگوز دریدن 

 ان قفسر اوتکار کلبلبل روحوم غه دور گوهر 

یعنی بیدار کننده . در چهار دیوان اویادان؛اویغاتقوجی؛

 گوید
  داندانبو نوع اویدوم که من اویغاتقوجی 

  ئتدیبو سیم افشان لیق بیله شاه ختن ا

  یعنی بخوانیدن؛واوخویاَوقوی؛اوقو یین؛

 پنبه رااز دانه جدا کنندبا آن میلی ایست که حالجان اوکوندوروق؛

و نیز چیز کم  و عدد .امر از فخر نمودن .ونیزبازیاَوکون؛اویون؛

 کم را گویند. در حیرت االبرار گوید 
 بیردن اَوکون چون یتمه موجو ایماس

 شرک بس  ولوریگری اءاونو ا گورسن

 به لغت مغول خسته و بیمار را گویند ابوجین ؛

 کنایه از تیر رس بودن . در سد سکندری گویداَوق اوجیدن؛

 باش اندیریب  یراقین گلیب بارچا
 وروب دگوز اوخ اوجیدین  ردهتیکیب ی

 یعنی سوزانیده است . در چهار دیوان گوید اَورتابان؛اوتداییب؛

 پروانه نی ای شمع سونرادان نه آسیغ اوتدادین
 آغالماق چرماب قارا ماتم لیک ائل تک شیوه نین

یعنی میکشم . و به قتل میرسانم . ونیز  اولتورتایین؛اولدوررم؛

 نشانم می 

 یعنی تابیده شده . در چهار دیوان گوید اوالنغان؛بوروالن؛

 قالیبان زلفون آرا تاپتدی نوایی جسمی تاب 
 ان تار گر اونالندبو کی طناب ایچره  له سیننی



یعنی دچار اوچرادارام؛اوزبه اوز ائلرم؛اوچراتای ؛

 و مواجهه میکنم . در چهار دیوان گوید 
 نی اوزومکا اوچراتای  دشت آرا ایرمیش  که مجنون 

 هوش اوندان اورگه نیب دیوانه لیگین اوزگه دن  

 خواهد زد . در چهار دیوان گوید نیز میزند . وویرار؛اورار ؛

 و اشگیم اورارگردون غه موج جههجر یوز مین  ایل
 وم نوح دن بو اشگ هم طوفانیدن اوتد من هم 

چهار دیوان یعنی نمیشود .و نشونده . در اویغانماغور؛اولمور؛

 گوید 
 گردینی  نرمه بیر صاحب نظریسُ  لهیئا ئیرکید

  یوخودان آچمازبختیم گوز  انماییرآه کیم اوی

یعنی شکسته شده . در چهار دیوان گوید سینمیش؛اوشالغان؛

 کونول کیم   ندهدورمادی تن چاک ائوی
 تیلبه قوش اول بو اوشالغان اسگی قفس دور 

ونیز امر از  شدن  وعبور کردن . در  هیمه .وهیزم .  اَتون؛اودون؛

 محبوب القلوب گوید 
 میوه سیز آغاج همان و اوندان همان 

 اغین سیز بولوت همان و توتون همان ی

 اورا کین هم گویندوجلو  ولجام زین یراق اسب  را گویند .اَویان؛

 بدرقه میکنی.ونیزاوتکارور سین ؛اوتورورسن ؛

 میگذرانی . در چهار دیوان گوید 
 ه هیچ اعتمادی یوخدور ای غافل کونول دعمر

 بیر آییل  اوتورورسنآیری بلبل نی نجه مست هی 

کنایه از هیجده هزار عالم ترکیبی . یعنی هیجده  اون سگیز مین ؛

 هزار . در چهار دیوان گوید 
 زهی مولکوندن اون سگیز میندن بیر گلیب عالم 

 بیر اویلوک قول سنه عالم آرا حوا ایله آدم 
 یاخود 

 ار ایسه رسوا ونوایی اون سگیز مین عالم ایچره 
 ش مهوش نین یاشی اون سگیزوولماتانک ایرماس چونکه 

بافته شده . در چهار  تاب خورده شده .ونیزاورولکان؛بوروالن؛

 دیوان گوید 
 گیسوی عنبر شمیم  ی بوروالنارمو اول ایکو

 میم  کین ایالیا ایغانک سالمیش محمد دا یازی



ایضاحات بوکی آذاربایجان برازنده . زیبا .و موافقغون؛اویقون؛اوی

تورکجه سینده اویغون سوزون قارشی یاخود اوزبه اوز گلمک یازیلالر 
 یالنیش دیراو سوزه )اوچورون(یعنی روبرو دئمکدیر 

 دراز . نیز امر از روانه شدن. مصرعاوزون ؛

 له اوز لیلی وشین ساری اوزون دبو بهانه بی

ان . در نشدتاز یاد نبردتان  . و فراموش امررماماغین؛اونوتتو

 چهاردیوان گوید 
 غرضیم بو که اونوتتورماماغین اوزونی اونا 

 ه پیکان چکیب ایک افغان گرملگی وناکوی

. ونیز سوزانیده .  سوزنده آتش گرفته.ونیزاورتاکان؛اوتدانان؛

 درداستان شیخ صنعان گوید 
 دئدی شیخ ای کونلوم آفتی 

 عشقین هر فنی  هجانیم ن تدادیناور
 شوقین و جودوم اورتاکان  شعله

 برق عشقین تارپودوم اورتاکان 
 ونیز در چهار دیوان گوید  

 دور دئمه کیم اورتداماقدافعی داغ  وفرقت اوت
 اول داغ فراقی دور هنوز  هجانیم ن اورتدانان

 وید یعنی اظهار خود نمایی کردن  . در چهار دیوان گاوتکانیبان ؛

 نوا  آردقجادان قوشو تارتار ایسه گئجه تانک 
 اول ایشی نی سنه اوتکانیبان  لیرای نوایی قی

 یعنی راضی نمیشوم . در چهار دیوان گویداونامان؛

 شیخ  لسهیئمست من لیک اونامان تکمه تاج ا 
 زهد کویی آرا خرقم دن اگر دوشسه بورون 

 یاخود 
 اونامان   وناتاموغ اوتونا اوناب هجرین اوت

 باشیم بارور غه جیدار مین فراقینا جیدامان 

  وقت ظهر. وبه لغت مغول شغل و کار و پیشه را گوینداَویله؛

جایی ایست مثل داالن دراز که با خشت خام آنجارا طاق اَورتمه؛ 

 میزنندتا سر پوشیده باشد

  باشد 01سس؛صدا . وفریاد را گویند  . عدد اون؛
 . در چهار دیوان گوید

  گوروبعشق آرا بیر نرکس جادو  چکردیماون 
 که فریادائله ییر آهو گوروب  ایت تک باغالنان



 . ونیزدر توصیف کنیز خاقان چین  درسد سکندری گوید 
 ط نواسین دوزوب ربَ ه بَ ردچون اون بی

 بیرین اولدوروب اول بیرین دورقوزوب
 یاخود در توصیف دختر َملّو پادشاه کشمیر گوید

 بی حد و پایانیدیسنی اون حُ 
 ولی کین بئله رزمی پنهانیدی

 ونیز در فرهاد وشیرین به شاپور گوید 
 بویوک اون چکدی آنداق بیخودانه 

 که افغانیدن اوت چکدی زبانه 
  نیتی هننیگلیب سن فرد فرهادی

 .ونیز در لیلی مجنون گوید 
 تیره قیلیبان گونون قارا تون

 که ناگه ائشیدی بیر حزین اون   

یعنی پرواز دهنده . خراب کننده .مثل اوچوردان؛ورغان؛اوچ

اینکه دیوار یا درختی را هول داده بیندازید . در محبوب القلوب در باب 
 .نثرعشق گوید

 بحری وسیع دور
 هر ایگرمی یوز عقل وهوش کیمسه سین جومورغان 

 وتاغی رفیع
 هد وتقوی باشین اوچورغان زُ  نهر تیغی می

 یعنی سوخته . در چهار دیوان گوید  اوتدانیب؛اورتانیب؛

 ه بیر گول هجریدن دالله ایرماس اوردی اوت گلشن 
 انیب هر دم نوایی ناله قیلماقین بئله دتاو

یعنی در جای  خودش . وبه معنی عوض وبدل  یریندن؛اورنیدین؛

 هم آمده . در داستان شیخ صنعان گوید
 کدن فراغتاپیبان گردون تحرُ 

 ول ینکلیغ که داغاورنیدن ترپتمه دی ا

عموم بازی را گویند . ونیز کنایه از جنگ هم آمده . درسد اویون ؛

 سکندری گوید
 ن اویون الترک قی ندهاویون وقتی

 تدی سونغای بویون ئنه کیم تانری امر ا

یست که از از موی ُبز دوخته در موقعه نوار ن؛اورکان؛اورکَ 

. در  ته آنرا سفت نمایندبسکمراسب اوالغ و شتر را پاالن گذاشتن به دور
 چهار دیوان گوید 

 سوردی چاقین تک  آرا چابکوم رخش نی میدانه
 ن گلیب آیین جالدتاورکشهسواریم 



افاده معنی اسمی می کند . از یک تا ُنه  در آخر اعداد می آورند مثل اَو؛

. در چهار  اال آخراینکه بیر اَ یعنی یکی و ایکی یعنی دو اوچ یعنی سه  و 
 ن گوید دیوا

 رماق محال اولموش یآلیر جانیم نی عشق و منه دم و
 الل اولموش  حالتدهبیر او تک کیم اونون دیلی اوالر 

 یاخود 
 طریق عشق آرا  اوزونو چو فرد قیلسا بیر او 

 ایکاو ولوراونا یر گوی نچه ا ولمازحریف ا

 ؛ یعنی پیش روی  . در چهار دیوان گوید اَترودین

 ی وهم که رشک اولتوروربارور گاه وناکوی
 سایه ترپنسه کین دن مهر چیخسا اوترودین 

.وفوت  )اولمه میشدن قاباق(یعنی قبل از مردن اولماسین بورون؛

 . در چهار دیوان گوید )اولمک(شدن 
  قای کونول گل کیم بال بزمینده جام غم توتا

 قماتم توتا بوروناولمازدان  دااوز قاتیق حالیم 
حعلی خان قاجار اوزونن آسیلی اولمایاراق چوخلو ایضاحات میرزا فت

سوزلوکلری تکرارا یازیب اودور کی من تکرار اولونموش سوزلرین 
 یازمیرام    عالوه دنبعضی سین 

یعنی دچار شده و مواجه اوزبه اوز اولوب؛اوچراشیب؛

 شده است . در چهار دیوان گوید 
 خوش دورور بیر  تیره شام هجر ایکی یار اوچراشیب 

 آغالشیب  قوجاقالشیبن نریرلدانیشیب بیر بی

به غیراز زن گویند که را زن دوست . ومعشوقه . دوستی مرداویناش؛

 . در تالیفات گوید  خود باشد
 ه وئردین اجازت ینه نوکرچون 

 گلیب قیلسا خدمتینده قولداشلیق 
 بیل آنداق که جغتوق غه وئرسن طالق

 اویناشلیق قیانا ایسده سن قیلما

 یعنی باقی ایست .و هست . در لیلی مجنون گوید اولور؛ل یو؛اَو

 تورمانک دئدی اویکا باخین اول یو 
 کیم گیرمیش اول آی گوزونه اویقو 

اغی تورک دیلینده دبّ  ءماقمشک . خیک . ایضاحات اوتولوق؛اویمه؛

 ائلمک دئمکدیر 

 یعنی عوض او . در چهار دیوان گوید  یرینه؛اورنیغه؛



 اش ازل قّ نطرح ائدنده  هلب و خطین ن
 شنکرف و نظاره اورنیغه لعل و زمرد قیلدی حل 

 یاخود 
 طواف ای اهل عشق  لهیئکعبه دور کونلوم ائوی ا

ر توتمالی اول ائیمه قاش َِ  کی اوندا محراب اورنیغه ِی
 ونیز در فرهاد و شیرین گوید  

 صدف تک چونکه آغزین آچدی آخر 
 حدیث اورنیغه گوهر ساچدی آخر 

یعنی راهی و روانه کننده .  بدرقه کننده.اوتورن؛اتورغای؛اوز

 ونیز دراز کننده . در سبعه  وسیاره گوید 
 اوزاتورغان زمانی آتالندی

 چون اوزاتدی وثاقی غه یاندی 

در چهار دیوان  ونیز مدح بکند.اگر توصیف نماید .اوکسه؛اویسه؛

 گوید 
 چونکه کاذب دور منجم اوکسه مهریم عاردور 

 دا اول اختر فرخنده فالیم نی دئسماوترو

یعنی پیش روی او . در سدسکندری قارشیسیندا؛اوتروسیغه؛

 گوید 
 اوتروسیغه ندیایگلیللر
 ر اسکندر اوردوسیغه تدیلکه ی

ایضاحات آذابایجان ایشلنن سوزدور کی بیر .  یشیعنی برو؛اوزره 

 ید در سد سکندری گو تاکید اوالراق سوز آراسی تز تز ایشله نیر .
 بو ینکلیغ که شرح اولدی تاب و توان 

 سالیب هر بیری اوزره بیر کستوان

یعنی اگر شکسته شود . در چهار سینسا؛اوشالسه؛اوشالسا؛

 دیوان گوید 
 پیکریم دن نه عجب  اوشالسااشک موج ایله 

 اغ اوزه هر لحظه اول منی دبیر  ویرارکیم 

  دامن قبا را گویندک؛اتَ اونکور ؛

 نی خواندی  . در چهار دیوان گوید یعاوقودونک ؛

 اول مکتب آرا اوخودون ناز رموزین 
 گویا وفاعلمین اونوتموش ایدی اوستاد 

  یعنی خوانندگی کردیم  . ونیز خواندیم؛اوقودوک؛اوخودوق



 . در چهار دیوان گوید  هست به معنی یک نفس آب خوردناوشانجه؛

 حیات نقدینی ائیلر میفروش آلمای 
 ه که آچقای خمار قالشیم د اوشانجه مئی

 هست امر از خواندنبخوان.اوخو؛اَقوغیل؛

  یعنی نخوانید. و خوانده نکنیداوقومایین ؛اوخومایین؛

  یعنی خوانده ای ان ؛شاک؛اوخوموساوقومی

یعنی اگر بزرگ شود . وسن سالش  باال برود . بویوسه؛اولغایسه؛

  .نثردرتاریخ ملوک گوید
 سلطنتشاپور اوغلو کیچیک ایدی 

 ردی وئاینیسی کا 
 ا بیرکای اوناوغلو اولغایسه 

خواندن . وبه قدر  تا به وقتیعنی قجا؛خودواوقوغونجه ؛او

 خواندن . در لیلی مجنون گوید 
 شوخ مرغوب اوخودوقجامکتوب 

 ی شکن  نه چونکه که گلنوبتاپدکوپ 

 را گویندهر چیزی  رده یک شعیاوندالیق؛

متابعت کردن . ایالت و احشام . ونیز یعنی کاویدن  . ونیز اویماق؛

 انگشتوانه خیاطی . طایفه و ایل . وبلوکات و تقسیمات 

   یعنی غروب کردن کواکب اویغاماق؛

  تفکر و اندیشه کردنآنالماق؛اونالنماق؛

  یعنی انتخاب کردن سئچمک؛اویورتالنماک؛

  وتابعیت نمودن. یعنی تقلید کردنیانسیالماق؛اویکونماک؛

 را گوینداستخوان پهلوقابیرقا؛اَویاکو؛

اهل شرع که برای تعلیم آداب اویرنجی؛اورگنجی؛اویداغی؛

 صلوته به دهات  روند 

بقدر خواندشان یعنی اوخودوقالرینا؛اوقوغونی الریغه؛

  .نثر. در خمسته المتحرین گوید کردنشانو مکالمه 
  ولدی وکوپ موجب تحیر ا اوخودوقالرینا سوزدهبو بئش دفعه 

 المتحیرین تسمیه قیلدی قسمت



طایفه تورک تباری هستند در شرق تورکستان اسم اویغور؛اویقور؛

گفته اند که در آن زمان میان اوغوز خان  کشورشان اویغورستان است .
وپدر و اعمام جهتیدن و مذهب نزاع افتاد بعضی از اَقربا جانب اوغوز خان 

دادند . یعنی بما بگرفتند و خدمتش میکردندن  و ایشان اویغور لقب 
پیوست  . ومولف ظفرنامه گفته که معنی اویغور با یکدیگر عهد بستن . 
ودر حبیب السیر گوید اویغور را به فتح اول  ضبط کرده . خالصه نام 

طایفه ایست از اوزبکییه که منسوب به آن فرقه اند و انجب قبایل اوزبک 
 هستند . در وقفیه اخالصیه گوید 

 خشی وارو اویغور صفات ب
 خشی الر اواویغور جرگه لیک ی

  برازنده.قشنگ.زیبا و الیقاویقون؛اویغون ؛

  یعنی ران آدمی بود؛اویلوق؛

  داری هیعنی معشوقاویناشلیق؛اوینک لیق؛

 یعنی شکست . در چهار دیوان گوید سیندیردی؛اوشاتتی؛

 چاقلیغ قاش کیم فرهاد اوشاتتی  هن
 آتدی دانفلک بارین یغیب باشیم

 ودیاخ
 ی اوشاتدی خامه نقش اهلی چکدمصور کیم قاشین 

 چکسه  ینوع یال اول کیشی دعوی نه نوع ائتدی بی

 میشکنم . وخواهم شکست . در چهار دیوان گویدسیندیررام؛اوشاتای؛

 سه مغبچه دیر ایچره منی مست وملنگ لیئا
 ننی سی اوشاتای ساغر ناموس بیله شیشه

ه سکون واو هم صحیح است . گاو گاو نرینه را گویند باَوی؛اوکوز؛

ماده هم راگویند . به معنی کاویدن هم آمدن. ایضاحات آذاربایجان تورکجه 
 اوی  ارکینه اوکوز دیشیسینه اینک دئیلیر

 . در سد سکندری گوید 
 اَوی وحل دن چکر یوز کیشی 

 ایرماس دورور مو ایشی  چکمزاونو 
 . در تعریف سلطان حوسین بایقرا گوید 

 نده گردون گوروبان توسنین جبینی
 اَوی که یوروب یانجار اونون خرمنین

 خرمن اوی بولماسا نی اوچون مدام 
 دایر ائدر سیر توز اورماز خرام 

 ونیز در فرهاد و شیرین گوید 
 غضنفر خو نیتای چنگال یالین 



 یشی اولدین مجالین د اولسار کچی
 یاخود
 دین زیاده  نک قوزی یوز میتحمل 
 ور ینکلیغ پاره پاره داوندااوی 

.ایضاحات زمینی که آهو برای خود کنده هموار نماید اویناق؛

 آذاربایجان تورکجه سینده لرزان دئمکدیر 

 بازیگراویونچی ؛

 یعنی خشمکناکاویکالیک؛

  قهر وخشماویکا؛

یعنی التیام توخدادی؛ دوزلدی؛ساغالدی؛اونکالدی؛

 یافت . وخوب شد . در چهار دیوان گوید 
 کوپ تکلیف قیلماز ای رفیق هما مرحم نداغی

 ه ائدیمن نیتوتتوم اول داغیم اونکالدی داغ هجران

برای مزید شان و تزیین بیان استعمال میشود . نیز امر از اوچار؛

 کردن هستپرواز 

 یعنی جای اورا. در چهار دیوان گوید ؛هاورنینی؛یرین

 باق عوذرومهوصلینه گئچراک یتسم لطف ائدیب 
 ان ایاق سیله قویاگوز  سوپوروراورنین کیم قدم 

  یعنی نخوانده استاوخوماییب؛اوقومایدور ؛

یعنی برقصاند. وادار نماید تا بازی کند . در اویناتای؛ اوینادا؛

 چهار دیوان گوید 
 اول پریوش طفل مکتب دن تاریقمیش پیردیر

 نادااونو مجنون لوق الر ایالب اوی قوی که بیر دم

  یعنی میزدهرمیش؛ویریاوراردورمیش؛

به معنی کلفت و ضخیم میباشد . در سبعه یوغون؛قالین؛اوندور؛

 سیاره گوید 
 ک پست جرم غیر آنی لمیئا

 اوندور ایتک سپهر خضرانی 

. در چهار دیوان  بکندیعنی شبیه و مانند اوخشادا؛اوخشاتای؛

 گوید 
 قدین غه سرورعد اوخشاتای لیک اول زمان کیم سرو

 گل بیرکای اول گل دن ثمر بولغایخرامان بولغای و



عنکبوت را گویند. در فرهاد وشیرین اورکامچی؛هورومچک؛

 گوید
 بویرده سالماق آچیب پیچ تابین

 فلک برجی غه اورکامچی طنابین
 . نیز در حیرت البرار گوید

 ولسا شکاف  اهر ساری ویرانه ده 
 بسته اورکامچی اونا پرده باف

 . نیز در لیلی مجنون گوید
 ضعف بئله چو پویه بئله قیلیب بو 

 اورکامچی طنابیندان یقیلیب

حرف زیاد. زیاده روی در صحبت را گویند . در چهار دیوان اوکنه؛

 گوید 
 خارج  ولمازچو تقدیر دن ا اولسانه واقع 

 اوکوتی یه وئرمک ن کیشوپس اوکنه دور قیلورد

یعنی شکسته شده . در چهار  دیوان سینان؛سینمیش؛ان؛اوشاتق

 ویدگ
 ر لای مغبچه  اولدورمه یینم له سیئدین هوس ا

مست   دومشوولماکیم بورون توبه اوشاتقان گونی 

 مرده را . در چهار دیوان گویداولوکنی؛اولونی؛

 
 نی کیشی دفن ائده بیلمز ولی هر گون اولو

 د لی جاّل اوالر دفن گوزون لییوز تیغ قی

ر چهار امر از رم دادن . ورمانیدن . داورکوت؛هورکوت؛

 دیوان گوید
 تفرقه قوشالری هجوم نهخاطری لسهیئا

 اورکوت ایلهی ریاضت داشی داخ وذگر اون

به معنی قرض و ِدین می باشد . یعنی قرض بورجو؛اونتوجی؛

  )بورج وئرن(دهنده

یعنی راهی و روانه می کنم . ونیز دراز می یولالرام؛؛یاوزاتا

  کنم

 یعنی می خوابانم یاتیردیرام؛اویورای؛

ایضاحات آذاربایجان تورکجه بیدار یعنی زوال شده . فرو شده .تی؛اقاوی

 در سد سکندری گوید  بودن را گویند .



 ولسا فاش ااجل شامی تانک یوخ اگر 
 که بهمن ائوینده اویاقتی گونش

 .ونیز در سبعه سیاره گوید 
 اشکیم انجم لیک آخدیردین

 اقدیردیندولتیم مهرینی اوی
 ون گوید و نیز در لیلی مجن

 خورشید اویاقتی بولمایین لیل 
 دیوار یخیلدی یتمایین سیل 

 بازی کننده . در چهار دیوان گویدونیز. بازیگراویناقوجی؛

 ایکی شطرنج اویناقوجی اوستاد 
 گشاد  ئله ییبه ادعرصه شطرنج 

در واقع شطرنج اختالف ودر امالی شطرنج خالف است آیا سین بی نقطه 
ویابه شین قرشت آنچه صاحب الحیون نوشته است است که تسطیر باشد 

واضع شطرنج حیصه حکیم هندی ایست که این لعب را جهت افزایش عقل 
و تدبیر در امور از برای پادشاه هند که َبلهیب نام دارد ابداع نمود بعد از 

جمع آوری حکمای عصر در مجلس پادشاه و ترجیع شطرنج بر نرد و 
رمودگفت بخواه از من آنچه بخواهی حیصه تصدیق حکیم پادشاه تحسین ف

عرض کرد که یک دینار در خانه اول گذارد تضیف نماید آخر خانه 
پادشاهدر مقام استحفاف حکیم فرمود َویجک عقل تو فاسد شده است چه 

بلکه  نیست چنین این چیز را  از من خواهش تمنا می نمایی حکیم گفت نه
 ه نی نیست آنچه داری تمام میشود و این تمام شد

یعنی باشکستن . وبه قدر شکستن . سیندیردقجا؛اوشاتقونجه ؛

 در چهار دیوان گوید
 کونول جراحتی غه باق وصال مرحمینی

 ه باشیم اوشاتقونجهردفراق غازه سی بی

یعنی فرزند . مخخف اوغالن است معنی آن در پسر.اَغول؛اوغول؛

دیلینده بیر آز  جای خود به قلم آمده . ایضاحات اوغوالن سوزو تورک
چون آراشدیردیرقیم ایشلرینه عرفه سینده بو قرار گلمیشم کی ومرکب اولدوق

اوغول سوزو اولماق دان گلیر اوجور کی بیلیرسیز تورک سوزجوکلرینده 
سوزون آخیریندا جمع باغالنمیر امما اوغالن سوزونده بو ایتفاق دوشور 

زوجوکلرینه باغلی سوز اونا گوره دیر اولوغ اولماق و یاخود اوغالن سو
 در لسان الطیر گوید .اولمالیدیر

 ارایدی شه غه بیر زیبا اوغولو
 یوسف اونون الینده قول اولدوقوجا



ساغاالر؛توخدار؛دوزه اونکالغای ؛ اونکالغان؛
یعنی التیام می یابد . وخوب میشود . نیز التیام یافته خوب شده است . لر؛

 در چهار دیوان گوید 
 ناله  ئیله مهتومن نیش اورسه هجران ایوز  کونولده

 ر بیر گون اونکالغای دیبلوصالین نوش دن اول زخم 
 یاخود

 دن وناویناتتی قاشی  آه کیم اول داس نوک
 جراحتی دوزلدی و اولدی تازه نباغریم نی

 . در لیلی مجنون گوید  کردنشانبیدار  در موقعه اویادالی؛اویقاتقالی؛

 بییغالگوز قویدی تابانی اوزره آ
 بییچاغال نیکیپریگی ادالیاوی

بیداری که در خواب نباشد . بیدار . در سبعه سیاره اویغاق؛اویاق؛

 گوید 
 منه اول تخت گلدی اوترودا

 نه اویقودا  یوخودایدیم همن ن

امر از شکستن هست .مثل آدمی و غیزه چیزی سیندیردی؛اوشالدی؛

 بشکند

کم باشد . در  چیز سبک را گویند که وزناونغای ؛یونگول؛

 محبوب القلوب گوید. نثر 
 اردو بازاری نین یاسالیق کاقتوجی اونغای هم آلیب ساتقوجی 

باخت . مغلوب شد . در تاریخ المولوک  .اوتوزدیآوتوقوزدی؛

 گوید 
 ولقمانین خواجه سی اودوزدی 

 حریف رودخانه سویون توکمک تکلیفی قیلدی 

ت . در تاریخ الملوک خوابید . وبخواب رفاویوقالدی؛یوخالدی؛

.ایضاحات میرزه فتحعلی خان گوید ابراهیم علیه السالم جهالدن اویوقالدی 
قاجار بیرادا سعف ائله ییب گرک یازایدی کی ابراهیم علیه السالم جهالت 

 یوخوسوندان اویاندی 

میشود .در سد سکندری در توصیف دارا در باره اولغای؛اوالر؛

 روشنک گوید
 اول  راوالهاد آتادان اسکندر ن

 اول رنژاداوالآنادان کیانی 



ایضاحات ائودی سوزون کنکاش کرد.وکاوید. اَویدی ؛اوئدی؛

معادلی فرس سوزلوگونده یوخدور . بیری بیرینه دئیر گوزونو ائواجاغام 
 در لیلی مجنون در خلوت لیلی گوید  یعنی گوزون چیخارداجاغام . 

 قیدی ونوزا دیرناقالرین چو
 اق جه یرلری اویدی دیرناق دیرن

یعنی کاوش نمود. سر به سر اوجه شدی؛اوجاشتی؛

 در چهار دیوان گوید اذیت کرد.گذاشت .
 اجل جان آلیردی ینکیلدی هجرین 

 ه اوجاشتی رگبی الونونبنجه کیم اول 

 .خجالت کشیدیعنی شرم حیا نمووداوتاندی؛اوتقاندی؛

.  وتعریف وتحسین میکردییعنی مدح اویردین؛اَوَکردین؛

 . در سبعه سیاره گوید  مینمودیوتوصیف 
 ردین کونول نی شاد ائتمان اوکایل 

 که خوش آمدغه اعتماد  ائتمان

 مدح نمودن . وتوصیف کردناوکماک؛اویمک؛

 یعنی آتش پیا پی . در چهار دیوان گویداوتالش؛

 غم و درد ایچره کونول کا 
 توشوب اوتالش اوتالش گرفتارلیقالر

 شرم و حیا نموده است . ؛اوتغانیب؛اوتانیب

 موالنا لطفی گوید
 یز ای قندو شکر الف لمایبیله قی  اردوداقیندای 

 انیب اوندان یاشونوبدوراوتچون آب حیات 

  دائم زننده را گوینداورغان؛اورقان؛ویران ؛

زنان زنان  را گویند. کسی مداوم میزند . رق؛ویراراق؛ اوره

 وزننده هست  

ی بخصوص بر آمدگی شانه و بال مرد را به معنی پشت آدماوچار؛

 گویند . در تاریخ انبیا در اتمام خانه کعبه گوید. نثر.
قویوب   واریناکر قیلیب اوچاسین کعبه دیکه اول ائو اتمامه یتنن سونرا شُ 

 .ونیز امر از پریدن هست تفاخر قیلدی 

.در ایل جغتای رسم  باشد به معنی پشت آدمی  وبال و شانهاوچاوینه؛

به ه مثال آنکه پخته میشود میر مجلس نان است که مرغ یا گوسفند یا برّ چ
رسم احترام و ادب اول از بال آن غذای پخته به شخص مهمان تعارف 



نسبت بخود بی احترامی تلقی  رانماید غیر اینصورت مهمان خانه این امر
به غذا نمیزند و شخص پذیرایی کننده خسیس خطاب کرده توبیخ کرده لب 

 . در سراج المسلمین در باب صالته کویدکندمی
 قیلیب بار  ردهرکوع ایچره الین ی

 هموار  دهاوچانی تونماق اول حالت 
 ونیز در سد سکندری در مهمانی خاقان چین  اسکندررا گوید

 ندیر اولجه خاقان قیاس ایدی 
 اسی ایدیاوچکی دوققوز مین اونون 

 صدا کنند  اسم د و اورا ایننشان دهرا  هراهبیکسی که در لشکر اوران؛

  روکش رختخواب وغیره را گوینداَورتوک؛

. در چهار  ویران گر باشدکه )داشماق(طغیان آب را گویند اوکون؛

 دیوان گوید 
 ه یارقغمیم سورما لسهگ سده ییبدرد گور کیم ای

 راضی ایرمان کیم سرشکیم سیلی نین بار اورکونی

فته است . وفرو یعنی آرام گرتوخدامییب؛اولتورشمیش؛

 . در چهار دیوان گوید  )چوکوب(نشسته است
  کونلومده ولدیاوخون کونلومه یتمز دن غباری ا

 ن ااوندا پیکاند نیسپدغباری اولتورمیش  تا سو 

وایضاحات آذاربایجان قرار گرفته است  پوشانده است. ونیزاورتمیش؛

یندا ایشله سوزلوگونده اورتموش سوزو بیر شئی ین اوسدون چکمک آنالم
 نیر 

کوه بلند که راهش صعب طوالنی باشد به تر کی ایرانی  اورکا؛

 یوققوش گویند . در فرهاد شیرین گوید 
 خرامی اورکا چیقماق دا توتون تک 

 قتی دشت اوزره قویون تک او رماقیآی

 یعنی محکم و مستکم میخ دوز شدبرکیشدی؛اورناشتی؛

ت سن رسید . در تاریخ یعنی پیر شد  وکهول قوجالدی؛اولغایدی؛

 انبیاءگوید 
 غاج نچه ایلدن سونرا اولغایدی آ ایلکانوح که اول حضرت 

 دوزلدسینشتی کِ امر اولدی کیم اونو کسیب 

  میشودیعنی میشود . ونیز راضی اوناب؛ اوالر؛

 یعنی تا اینکه راضی بشود. در چهار دیوان گویداوناتقونجه ؛

 مک سر اولمادی جان وئرمک لبین اوپمیّ 



 ندن کی قالمادی جانیم اونو اوناتقونجه

لفظ ِگنه کلمه تصغیر است  خود بخصوی معنی نمی بخشد اُتروکینه ؛

و در آخر  کلمه واقع میشود  یعنی دروغک زیرا لغت مزبور به معنی 
 دروغ است  . در چهار دیوان گوید 

 جور ایله تهدید بیدل الرغه باری چین غینه 
 یم قیلدی باری اوتروکینه مهر ایله هر دم وعده ک

 گویند  )دایچا(به لغت مغول کِره خر وکره اسب را قودوق؛اونغان ؛

 یعنی به محض خواندن . چون خوانداوخوجاق؛اوقوغاج؛

 باب االف المقصوره مع الیا حّطی

 ساقی را گویند . در سد سکندری گویدچاخیرچی؛ایاغچی ؛

 ایاغچی منه جام پیرانه توت 
 یرانه توت دئمه خسروانه فق

 س راوشول مئی که اولسون منه چاره 
 لیک من قیلیم هوس دکه باشدان ایگی

 .ونیز در چهار دیوان گوید
 ایاغچی مهوش و مئی دلکش و اهل طرب سرخوش 

 ر که قیلجاق پارسالیق یوقتور امکانیم تیقدح گ

 لب اورا . یعنی به لب او. در چهار دیوان گویددوداقینا؛ایرنیکا؛

 ریدا یارب اول سر وناز دور روح گلعذا
 کیم روانبخش ایرنیکا روح القدس همرازدور 

در لیلی مجنون  .. ونیز بدون او به تن واندام خودشاَکنینه؛ایکینکا؛

 گوید 
 بیر قوی دیریسی  چیخاردی فی الحال

 سال  اءکنینهدئدی که  همجنون

 به معنی مالک و صاحب چیزی بودن. در چهار دیوان گوید اَیا؛

 نوایی یارسیز یندیولوب اار آیاسیز ایت بی
 ن یارب که هر گز بنده سلطاندان جدا اولماسی

ایضاحات اسگی یعنی پیش روی او .آلنینا؛قارشینا؛ایالیکا؛

تورکوده قارشی طرفه ده آلین دئیلیب اولسون ایندی سه بیز آذاربایجان 
 در محبوب القوب گوید  تورکجه آلین )پیشانی(دئیریک.

 رلیر که ایالیکا گلعقبه یامان نه 
 ر که واقع اولورخطرلوعظیم 

 یعنی به دست او. در لیلی مجنون گوید اَیلیکا؛الینه؛



 بیر ورق وئر  لینها ینبو طفل
 لیکن منه عشق دن سبق وئر 

یعنی دو نفر .یا هر دوباهم. در فرهاد شیرین ایکیسی؛ایکاوالن؛

 گوید 
 ر قیلیب یاد سوزلایکاوالمونکالشیب 

 نی فلک دن ظلم بیداد شریتی

   امر از کردن کاری هستائلییه لی؛ایالکالی؛

  . ونیز انجام دادیم یعنی کردیمائیله دیک؛ایالدیک؛

  رسانببه مشامه .ویعنی بو کن ی له؛ئاایسیله؛ایسال؛

رغبت نمودن. در نیزو .یعنی در نشستن ایالنماقدا؛اَءیلنمکده؛

 فرهاد شیرین گوید 
 ر تک روانه هم ایلدام لیق دا صرص

 ماقدا اَیگیردن نشانه النهم ای

یعنی بدست خودش . در چهار دیوان گوید صداقی ایلکیکا؛الینه؛

 سنان توتمیش  لیندهجانبی کیم ا
 ه باخینییالنی بیر قاتل اژدهاا یوز اوخ

 در حیرت البرار گوید امر از دعوت کردن هست .وعده گرفتن .ایندا؛

 جارال مراعات ایله اصحاب نی 
 له احباب نی ائیندا تکلیف ا

یعنی وقتی که بشود . در اوالن چاقدا؛ایماس ایرکاندا؛

 حیرت البرار گوید 
 شاه ایماس ایرکاندا انوشیروان

 ولدی بیر او عشقی ایله ناتوان ا 

یعنی در پیش روی او . یانیندا؛قارشیسیندا؛ایالییدا؛

 حضور او . در سد سکندری گوید ودر
 رلده یوکوروب ایالییدا آزا

 ر لر شاه شهزاده لنه آزاده 

بدن او . در چهار دراندام ویعنی در بر او. واَیکنی دا؛اَءینینده؛

 دیوان گوید 
 کیم  ندهر غمیلدیردا گور نوایی نی مغبچه 

 بیر ایاغ کیم لینده ایکنی دا چاک خرقه ا
 .ونیز در لیلی مجنون گوید 

 تون درگهینده دیلنچی زنگی 



 ر پلنگیایکنی دا دیریسی دو

 یعنی به سختی و خشن بودن. در سد سکندری گوید ایریک لیک؛

 اگر نامردین ِایرسین اول  یرتیب دور ایریک 
 اورمان ایلیک دهولی من ِایریک لیک 

 امر از قبول نکردن . در چهار دیوان گوید ایسکارما؛

 گئجه کلبه م غه قیلسان مدعی منعی نی ایسکارما 
 هورردن قایدا پروایی ایت  ئدندهسیر ا یتولون آ

همشیره بزرگ را گویند . به لفت مغول صاحب اَجی؛آباجی؛ایچا؛

 را گویندو خداوند 

 . در محبوب القلوب گوید  تیز میکند؛لدرایتور تورکا؛ایتی

 سوهان  تلدیرسنمسواکی دن  دیشین ای
 ریش خند آلتی نهان  دهشانه 

 وب گوید.نثریعنی پیش روی نهاد. در محبوب القل ایالیالِدیکا؛

 دی عازم ولوربایزید قدس سّره بیر طرفه ا
 بیر مرید اونا مالزم

 بیر اولوق سو ایالیالدیکا گلدی
 قدم قویدی  واو شیخ هللا دئییب اول سو 

. و طواف کند . بزندبرای اینکه دور ایورورلکا؛دوالنیردی ؛

 در لیلی مجنون گوید
 یاوپدبو مهر ایله  مانکالیینی 

 یقوپدورلکا وریاول باشی غه اَ 

کاری . برای اینکه  امر از کردن کاری هست .ائدرکن؛ایتارکا؛

 بکند . در چهار دیوان گوید 
 یاپماقین برقع  ئدرکنکونولر نقدینی تاراج ا

 راقچی کاروان گورجکاوز باغالر قا اونوتک دور که

 درترکستان در کناررود سیحونایست ملکی ایالق؛

. پیغبرمغول رسول سفیر و قاصد  به لغت جغتای وائلچی؛ایلچی؛

وبه پارسی پیک و پیام آور باشد . گر چه در ایل به معنی پیغام آور است . 
 وچی افاده فاعیلیت کند . یعنی پیغام آورنده. پیام دار 

  به لغت مغول به معنی َقرض باشدبورج؛ایلغو؛

 مان . در لیلی مجنون گویدتاییعنی هر دوایکاالمیز؛ایکیمیز؛

 ه و اول ضعیف بئلهمن بئل



 له یگل ایکیمیزه رحم ائ

 یعنی هر دوی آنها. در محبوب القلوب گوید    ایکاالسی؛ایکیسی؛

 مطرب طرب افزا
 و مغنی غم زدا 

 ایکالسی کا حال 
 ودرد اهلی جان قیلورالر فدا 

یعنی در مشقت من .و زجرمن. چتین لیگیمده؛ایمکاکیمدا؛

 ورنج من. در لیلی مجنون گوید 
 جانیم قبله قبله مه نور کای 

 ولوب ایمکاکیمدا کافور امشکون 

یعنی عجز و تملق نموده است . در لیلی یالواریب؛ایریشیب؛

 مجنون گوید
 هر قوم غه که مقدس یتیشیب

 ایریشیب   اونابیر دشت ِگییک  
 . ونیز در فرهاد شیرین گوید

 ولوب یالقوز لوقمدا قوم قتلیم ا
 ا میلیم یان کیم اولسهاایریشیب هر 

مدعی را گویند که تحریر نغمات در خوانندگی میکند. در چهار اَیالغو؛

 دیوان گوید
 حالیم غه هجر بزمی آرا  تارتسام سرور

 ایالغوسی. ونبار نوحه مدی تیلیبه کونول ن
 ودر عروسی کنیز خاقان چین و ختا در سد سکندری گوید  

 یاریار اَلغوسی نجهایالغونک 
 زار اولغوسیمنیم آغالریم زار 

 . ونیز در فرهاد شیرین گوید 
 ایالغو بارچه غه فرهاد حالی

 سرورد اول خسته و ناشاد حالی 
 .ونیز در حیرت االبرار گوید

 اول قیال آلماسا هم آوازلیق
 قیلسا ایالغوبئله دمسازلیق

 . ونیز میر حیدر گوید 
 ه دوز ردُترک سرودینی توروک بی

 زیاخشی ایالغو بیله کوکال قوپو

به معنی سرخی صورت تو . به معنی گل یاناغین؛اَینکیک دا؛

 هم آمده . در لیلی مجنون گوید
 هم مهرو صفا اوزونده طالع



 هم نور ووفا الینده المع

یعنی دریغ و مضایقه نموده است . در ییب؛ه ایسرکاب؛اسیرگ

 محبوب القلوب گوید. مصرع 
 لذیذآغزینااسیر گه ییب قورونان یمه سه 

یعنی سرخی و بر آمدگی از شدت گرما در  سولوخ؛؛ییبایلبارا

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده اونا اعضای بدن انسان ظاهر می شود
  سولوخ دئیلیر

 . در لیلی مجنون گوید 
 اوردک اونا چون ایاق اوزادیب 

 سو جوشی ایاقینی ایلبارائدیب 
 یاخود 

 قیش آلدارائدیب سمومی اونون
 ی اونونهموم یاز ایلبار ائدیب

یعنی طواف داده است . در لیلی مجنون دوالندیریب؛ِایوروب ؛

 گوید 
 بندن مین اگر قیلیب منی شاد 

 ن اَیوروب ائدسن آزاداباشین د

  وقف کردنهیببه ائلمک؛ایینماک؛

  را گویندهر چیز خوش بو نیزو.به معنی مشک و عنبر عطر.ایپار؛

 سمرقند حوالیاز سیقصبه ایایپارقوجی؛

با یکدیگر کاری و عملی انجام دادن . ونیز حد یک دیگر تیشماک؛ای

 را بدست افکندن 

  کردن یکار مبادرت بهیعنی ایتکریتشماک؛

 جاه و جالل را گویند. در چهار دیوان گوید ایتمانیب؛

 سلطان حسین  اوپمه دهمنیم کیم گستاخ الینن 
 ایتمانیب  اوپردیمایت لرینین چون کف پایین 

کسی را هول دادن و ایته لمک؛؛ایته لشمک؛ایتاشالماق

 پس افکندن   همچنینافکندن .و

یعنی کرده نی . هم چنان بکند. در لسان ؛تکوتک؛ائتمه لیاَی

 الطیر گوید 
 درد جامین توت منی زارائتدین

 کار ائتدین  کونلومهعشق دردی 



  نمودنمفقود نیز وکردن .گم ؛ایتکورماک؛ایترمک

   صحراراگویندگویند  .ونیز دامنه کوه دامن قبا را ایتاک؛اتک؛

  معروف استکه چرخ را گویند ایتالکو؛

  به لغت مغول لنگ را گویندچوالق؛ایتاووَرن؛

جانوریایست سیاه و کوچک در آب زندگی می کند .  ایت بالیقی؛

 وزق میشود  بحرور

براو نام پادشاهی که اوغوزخان از او شکست خورد باالخره اینداق؛

 دگردیمسلط 

  سک مکس را گویندایت میلچه گی؛ایت سینکالی؛

  فاش باشدکه خشبَپره را گویند. یاپاالق؛ایت قانات؛

یعنی اگر دور بگردد و طواف بکند . در چهار آیریلسا؛اَیورلسا؛

 دیوان گوید 
 اونون تک پوزمامیش گردون من مجنون شیدانی

 ک امکانی توزم زتاپما آیریلسا واوز دنکه من

 و ورایحه او . در چهار دیوان گوید بی؛یایسی؛ای

 دن جان ایسی ندئدین تاپیب جانان ایسی تاپتیم لبی
 گلیر بو سوزدن قان ایسی دینمه نوایی ویرما دم 

یعنی دور و طواف داده است . دوالندیریب؛ایالندوروب؛

در داستان شیخ  غلطانیده است.گردانیده است . ونیز پهلو به پهلو داده است .
  صنعان گوید

 ی آتشگاه نی داخمسکن ائتمک 
 اوتداماق داخی کالم هللا نی 

 کیم نه چون زنارینی تارتیب دوروب
 دورت ایالندوروب ئلینهباغالدی ب

 یعنی دعوت کرده است . در حیرت االبرار گوید دعوت.اینداب؛

 دئدی کی بیر گون قیلیبان جشن عام 
 یه اهلین تمام ی دیم بادئاینداب ا

یعنی بو کرده است . وبه مشامه رسانیده ییب ؛اینسیله ایسالب؛

 است . در چهار دیوان گوید 
 ب غبغبین نی یایسال دییردیم

 که لبینی  هکه اوپسم عارضین ن



یعنی پهلو به پهلو به افتاده است  . ونیز  لم دادن را گویند .ایالنیب؛

. ونیز نشسته است . در سد سکندری  )دوالنیب(طواف و دور داده است
  گوید

 ه هر لحظه اوال ایوالنیب نچون جسمی
 دء سن داغ آرااژدها ایالنیب

 یعنی برده است . در چهار دیوان گوید آپاریب؛ایلتیب؛

 سن سوره ه چون حسنون سمندین ردخضر وش خط بی
 ن گتیره سایلتیب سوسوز  سووایوز سکندرینی 

در مقام تعجب و حیرت چیزی را عقل ییرغالییب؛ایرغاتیب؛

.  )ترپه دیب(کند  و سرش تکان می دهد . یعنی تکان داده استقبول نمی 
 در فرهاد شیرین گوید 

 تعجب ایله اونون ساری باخیب 
 باشینی ایرغانیب الینی تاخیب 

 یاخود
 نجه باخان ساری حیرت اولور فاش 

 باش  ییرغایبگولوم سه یب گاه گاهی 

ین برای تزیحرف الف عدد دورا گویند.اده؛ایکی سیده؛س ایکی

 و شان کالم استعمال میشود

 باشد ایرسا؛اولسا؛

تابیده . و تاب داده . ونیز  مثل اینکه با ناخن ویا تکه چوبی ائشیب؛

 کسی زمین را بکاود. در چهار دیوان گوید
 تانک یوخ کیم  ینهیرسا بزم اهلومغنی نغمه سی 

 تار ائتمیش دیکجهنوایی رشته  جانین ائشیب چک
 یاخود

 شیب سن جسم لر زخمی چون گویا ایپک لر کیم ائ
 لی جانالر  قوشون هم اولدوراسبابینالمقید قی

بکسر اول و فتح ثانی معنی بوده  و میدهد در ایمیش؛.ایرمیش؛

خ یوخآخر کلمه واقع میشود . مثل اینکه گلر ایمیش .وار ایمیش .
.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده جغتای تورکجه میزده یازیالن ایمش
  اوچون اوالر ایرمیش سوزون یرینه اوالرمیش یازیلیر مثال 

.ایضاحات قیل چیز بسیار نازک و باریک را گویندقیل؛؛ایچکه

اصلینده کیشی خایالقینین آلتینده اوالن توکه دئیلیر امما نازیک یرینه ایشله 
  نیر مثال اوچون قیل کورپوسو



 را گویند فلفلایستی اوت؛ایسدی اوت ؛

دن . در وشنیدن . واستماع نم به محض ؛ایشیتکاج؛ائشیدجک

 چهار دیوان گوید 
 شکر چون قیلدی شیرین لیکن دعوی 

 ائشیدجک لبلرین قیلدی شکر خند 

ندیم و رفیق و مصاحب را گویند و.ونیز در میان خوانین نوکر؛ایناج؛

 مغول نام منصبی باشد که مقربان مصاحب را به آن اختصای دهند 

  به این معنی آمدهایناق؛

 عدد دورا گویند . در سد سکندری گوید ؛یایکینج؛ایک

 افسونگر هم  اوردااروایکی اول که 
 چاکریم  واردی بیر ینمواجب یی

خواهر بزرگ را گویند . واورا ایکاجی هم آباجی؛اَجی؛ایکای؛

 نامند. ونیز کلمه رابط ونسبت است در آخر کلمه آید .یعنی هنوز هم آمده
 است

 عنی بود میدهد در آخر کلمه واقع میشود ماولدی؛؛ایردی؛یاید

 . در لیلی مجنون گوید 
 عرب بالسی  ولدیلیلی که ا

 ارایدی قیس مبتالسیوهم 

یعنی به محض کردن. و چون کرد . در چهار ائلیین؛ایالکاج ؛

 دیوان گوید 
  ئیله جکزلفون عنبر افشان ا اوزده ُحسنی آرتار

  جک ائیلهشمع روشن راق اولور تارین پریشان 

. در لیلی  هست وداخل . ونیز امر از نوشیدن .اندرونتو وقین؛ایچ؛

 مجنون در ناخوشی مادر لیلی گوید گوید 
 ایچ فیض تاپار ترنجبینن 

 صفرا آرتارسکنجبینن

به درور ه داد باالی سر تاب همین کهتوءالماق؛ایورکاج؛

 انداخت . در فرهاد شیرین گوید 
 ایورکاج نیزه سین دور فلک وار 

َّ  ونهولوب قالغان اوزا  ار چرخ دّو

  درد و رنج را گویند .مرض اسهال باشدآغری؛آغریقی؛

  گندم و کنجد بریان شده را گویندقورقا؛ایچان؛



  آروغ کشیدن . سکسکه کردن ایچریق؛

 نازکتر ظریف تر .واینجه لیک؛اراک؛نچای

  تر ییعنی اندرونایچکاو راک؛ایچری لیک ؛

. در لیلی مجنون در را گویند  شرابایچگی؛چاخیر؛ایچگو؛

 عروسی دختر نوفل  گوید
 وز ا ه قویدوالرقینآیین طری

 گوندوزوایدی نچه گئجه  چگیای

یعنی شراب نوشی . ونوشیده نی ایچگیلیک؛ایچکولوک؛

 هست . ونیز شراب خوار 

. انگار از دلگیر شده استدل زده ونیزایرگه نیب؛ایرکوب؛

  شی   غذای  بد بووغیره چندش گرفته با

  آب کرد ونیزذوب کرد . گداخت .ایریتی؛اَریتدی؛

 نوشیدنایچماک؛ایچمک؛

باشی . در آخر کلمه واقع شود . اولسان؛ایسانک؛ایرسانک؛

مثل اینکه گلر ایسانک . اوالر ایسانک . ایضاحات آذاربایجان تورکجه 
 ایشلنمیر یگلرسن گولرسن کیمین یازیالندا اولوب قاالن سوزلر

یعنی شنیده نی  . وهم چنانکه بشنود . در تاریخ بابری ؛ائشیتمه لی 

 مذکور است .نثر
 لمالیدور تقریر قی ئشیدیبسهه اننم ائشیدیگی کیمین که 

 وسطش . در چهار دیوان گوید ونیز. یعنی داخلایچین ؛

 دئدی آسرالی اوزونی گیلماج اول  نجهجان وکونول 
 وه ینه قوزی لشینالری گورکاج آنی ایچین آرا

ایغور در عهد چنگیز  طایفهو نیز اسم حاکم .یعنی صاحب ایدیغوت؛

 خان بوده 

  بو . ورایحه؛ اید؛ایی

کاسه بزرگ را گویند . به ظرف بزرگترهم اطالق میشود . در ایدیش؛

 چهار دیوان گوید 
 تکلف قیال کیم  ایالساقیا چینی ایدیش 

 بی تکلف الرغه خوشتردور صراحی و سبو 

 بودید؛واردیزایدینکیز؛



  رسانیدن چاتدیرماق؛ایرماک؛ایرماق؛

  ی رسیدیتیشدین؛ایردینک؛

نمودار کردن دندان باشد که در حالت ایرجاتماق؛ایرجایتماق؛

 خنده . چنانکه با لفظ نمودار نشود 

ایرماسون؛ایریماک؛ایریلما؛اایرماکای؛ایرماسا؛
 آب شدن . گداخته شدن . ذوب شدن ریمک؛

  دادن و جنبانیدنتکان ترپتمک؛ایرغانماق ؛

 بی حیایی کردن  . ونیز از سر رفتناءیشمک؛ایرشماک ؛

  دلگیر شدناینجیمک؛ایریلماک؛

امر از نشدن . ونیز  پهلو به پهلو اولماز؛ایالنماک؛

نه  ونیزدور نزدن . و.)دوالنماماق(و نیز طواف نکردن )ِهلنممک(نیفتادن
 چرخیدن 

 ار دیوان گوید امر از نکردن . در چهایالنمانک؛ائله ممک؛

 مک لیئه آیی تشبیه اقرایاول گوزی قاشی 
 پیوسته قاشی قایدادیر وآفت لیق گوز ییینآ

 اگر به اتفاق انجامش بدهید؛ ایالسانکیز؛ائله سه نیز

. طواف میکند . دور  )دوالنیر(میچرخدِهله نیر؛اَیالنور؛

ی .ونیز م )آغناییر(. ونیز پهلو به پهلو می افتد )فیرالنیر(میزند
 . در چهار دیوان گوید )اوتورور(نیشیند

 تا پوزوق کونلوم آرا زلفون خیالی اَیالنور
 اژدهایی دور که بیر ویرانه ایچره توالنیر

یعنی خورد  تیکه تیکه.خیردا خیردا؛ایکرارایکرار ؛

 خورد . کم کم . وحصه حصه. در تاریخ ملوک گوید 
ر قوتاریب اوتکارور ی ایکرار ایکراوالرسو اولوق راق  جهتی دن  قوی

 ایردی 

 میتواند بگوید. در محبوب القلوب گوید دییه بیلیر؛اَینا آلور؛

 چولغاما االناچین اَیتا آلوردیلینی ی
 بولغاما االناچین سوزنی ی

 نیست . ونمی باشد . موالنا لطفی گوید یوخدور؛ایرماستور؛

 یم ایرماستور ولی دسن کیمی سلطانی سئومک حد



 نییکه او شاه ئتمزارق فبو باللی عشق 

دور میزند . فیرالنیر؛توالنیر؛؛ایکارور؛دوالنیر

 میچرخد. طواف می کند . در چهار دیوان گوید
 ا خرد اهلی بادپمست ایکارور  گهی
 ه قویون یتکاج ایله کیم خاشاک هوای

)یه لیک نگاه داشتن . محافظت نمودن ساخالماق؛؛یراماقا

 اولماق(

  ه داشته شده استنگاساخالنیلیب؛ایراقان ؛

باشید . یعنی دسته جمعی ایسانکیز؛ایرسانکیز؛اوالسانیز؛

شودخود تنهایی چندان استفاده میباشید  . در آخر کلمه واقع دسته جمعی اگر 
 نمیشود 

اگر باشیم حرف تصغیر وباشیم . اولساق؛ایساک ؛ ایرساک؛

 است در آخر کلمه واقع شود

د . در حیرت االابرار خواهی کرآنچه کهایتکونک؛ائتدیگین ؛

 گوید 
 لطف کرم گنجی نی نه ائتدین دیردن

 وروردکیم که عطا وکرم ایتکونک 

مرد آزاده .  ونیزهرنام کشوریست که در زندگی میکنیم .ایرو؛ایران؛

بو سوزون تورک سوزلوگونون ارن یاعنی قهرمان و . )ار(ومرد را گویند
 یلی مجنون گوید در ل شجاع سوزونن آالیتیب فارسجا ایشله نیر 

 تانک آتغاج  ایرور خاتونی کسب اوچون تارقاشیب 
 اوغول و قیزی کوی کوچه دا بوتراشیب 

  جمع شدندولماق؛ایرکیلماک؛

راییدن و خوانندگی سُ به معنای لغت این ایرالماق  ویرالماق؛

 ست  هکردن 

 یعنی مرد و آزاده مردی باشدارنلیک؛ایرانلیک؛

 سر صبح زود. اول؛ایرتا؛ائرته؛تز 

  اول صبح ایرتانک؛

 قدیمی ایرتاکی؛اسگی؛.

 بودیدایدینکیز؛اولدقونوز؛



مردمان آزاده . وجوانمردها . در فرهاد شیرین ارنلر؛اَیرانالر؛

 گوید 
 داب قراری ولوراَیرانالرتک ا

 ورمک شعاریاولدچاپیب اوخ آتیب 

  یعنی بخواه؛ایتاکور؛ایسده ؛ایسته

  می وزد ر؛سَ ایسار؛اَ 

 خواهید کردکور؛ائلییجکسن؛ایالکون

 میکنند . وخواهند کرد . در چهار دیوان گوید  ر؛لایالرال؛ائلل

 فاش ائتدی  لکهاشک رنگین ای دهباغیر زخمین گوزوم 
 ایل دریادا قان گورجک لللربالیق زخمی ای

 برده است . در چهار دیوان گوید ایلتوبتور؛آپاریبدور؛

 ولوب خم افتنه تعلیمین  دهدئمک 
 اول قاش  آپاریبغین ساری باش قوال

ایضاحات دویوش البته .یعنی کار زار و دعوادویوش؛ایشقور؛

 ویریشماق دئمکدیر 

  شنیدن . واستماع کردنشونده.ایشیتمان؛ائشیدن؛

  یعنی متوجه نشدن . وبه نظر نیاوردنبیلممک؛ایالماکانی؛

 بسرعت جایی رفتن . در سبعه سیاره گوید ایلغابان؛

 ه هر طرف گئیینمیشدرآز کیشی بی
 ایلغابان یتمیش  یناخصم باش

 پایین می آید . در چهار دیوان گوید دوشر؛ر؛اینار ؛اَنَ 

 ولوب قیلما تیغ اگرم  هوزون نئیرلر اد گونشگر 
 ن هر تعباجرمی یوخ اینار چون آسمان د لکهای

 طواف میکند .و نیز پهلو به پهلو می افتدیعنی ایالنه دور ؛

 ار دیوان گوید در چه.)آغنار( 
 دا کونلوم قوشی ایالنه دور نشعله رخساری

 بلبل اگر پرواز دور  نهتانک ایماس گل شمعی 

مثل اینکه از آبشار موقع ایریلدار؛شیریلدار؛شورولالر؛

 ریختن آب صدا دهد. در تاریخ الملوک گوید 
 اوخشار  رودخانه یهپادشاه اولوغ 

 الرن آیریاکیم اول رودد خالرآر سی و اتباع



. و انجام دادن کاری . بابر هستکردن کاری امر ازایتالیک؛ائدک؛

 شاه گوید
 خوش اول که بهار فصلی بو دونیاده 

 باری آماده  سی طرب آستانه اوال
 ولماسا اسباب ایتالیک دنکانه اگر 

 سندن باده و مندن گرک طعام 

 را گویندچوب شیر خشت ایرغی؛ایرقی؛

هنوز استعمال میشود  . مثل اینکه ااّلن به معنی ایندی؛ایرکاج؛

تاپماس ایرکاج . یعنی هنوز پیدا نکرده . و گیلماس ایرکاج . هنوز 
.ایضاحات آذاتربایجان تورکجه سینده تاپمایاجاق آچمایاجاق کیمین نیامده

 یازیلیر اولوب قاالن سوزلری آذاربایجان تورکجه سینده یوخدور

 هستاوالن؛اوالر؛ایرکان؛

  بودن وقت یعنی به ؛قوندااولدوایرکانکا؛

 بودنشدر وقت اوالندا؛ایرکانیکا؛

  امر از گردانیدن . وآنرو نمودندوندر؛ایورور؛

بر گردانیدند . آنرو نمودن . در چهار چئویرمیش؛اَیورمیش؛

 دیوان گوید 
 رین کافر دئسم یوخ ای مسلمان الر عجب گوزل

 یرمیش الر قاشی محرابیدن آیکیم ایکاوال یوز 

.ایضاحات آذابایجان به سرعت راندن سپاه را گویند؛ایلقار؛ایلغار

  تورکجه سینده عهد پیمان کیمین ایشله نیر

  وهستند بوده اندآنچه که ِایالنالر؛اوالنالر؛

دو بچه که یک دفعه تولد یافته باشند . در چهار دیوان  ؛دوقلو.کیزََ ا

 گوید 
 ن کوزون مو ایا وزون گونش مو ایکن یا قویاشا

 نسی هانسی ایکان فرق ایماس نه چونکه اکیزکه ها

 مهمانی کندبه کسی را گویند که مردم را دعوت اینداکچی؛

دست های شما . درسبعه سیاره ایلکیکیز؛اللرینیز؛اللریز؛

 گوید 
 قیلینجی اوشالدی مو آخر 

 الینیز تاشی غه قالدی مو آخر



یعنی جه؛گینایالکوجه؛ایالکونجه؛ایالکانجه؛ائله دی

  تان شما . وانجام دادن شما . وبقدر کردن تا کردن

  باور نمی کنید؛؛اینامارسیزایناتمانکیز؛ایناماسیز

  کجی . تا خورده . خم شدهاَیگیرلیک؛اءیریلیک؛

ردپا. رد پای هر جانداری را گویند . امر از ساییدن و حل کردن . ایز؛

 در چهار دیوان گوید 
 چابک  وردی اولاوته رخش اگر دسوروب خاکی تنیم 

 مسیحا اورمه زخم کیم گئتمه سین اول ایز  داحیاتیم
 یاخود 

 ن روشن ائت کیم سود ایماس ابیر ایز توپراقید
 شاخ کافوری چکیب آسماق اونا مشکین پرند 

بودنش را . هستی اش را . . در چهار دیوان ایرکانین ؛ اوالنین؛

 گوید 
 ه وصل و قیلما تمصخر یکوپ ائتمه وعده نوایی 

 اول هم ایندی بیلیب دیر  والنینحال ایش اکه م

  باشد گوینددانه سنجد و خرما  و امثالهم که در آن شکل ایرکشتک؛

.ایضاحات غنج اصلینده طنز.غنج . ودالل؛اَیرکه؛یومور؛میرت

  ناز و عشوه دئمکدیر

.ایضاحات آذاربایجان یعنی مردی . وآزاده مردیایرلیک؛ارلیک؛

شن قیزا دئیلن سوزدور کی اره گئتمک واقدی تورکجه سینده حد بلوغا یتی
  اولور

نهر کوچک را گویند. ایضاحات اصلینده  ایرماچوق؛ایرماق؛

 دئیلن سوزدور   بولونن سوالرا  چایالردان شاخه لره

 نسیت . ونمیباشد . در چهار دیوان گوید ایرماس؛اولماز؛

 ش نهان عجب ایرماس وولماگوردوم کی قان 
 لدی قرین عدم اولدی که عین غه چو دم او

 یاخود 
 آغزینین سّری منه معلوم اگر اولماز نه عجب 

 میش حق علم غیب وئرمه ذره چون  دههیچ کیم

 باشدبه معنی اطاعت وفرمان برداری ایلی؛

مخفف اویماق به لغت مغول و جغتای قبیله و بولوک؛؛اوماق 

 صحرانشین اولوس  و احشام وگویند



  ورسیدن و رسانیدن در بودن .اولوردا؛ایروردا؛

ولرم را گویند . به معنی نیمه گرم آب ایلینغنک؛ایلیق؛ایلیغ؛

 گرمی وحرارت باشد. در چهار دیوان گوید
 ُحسن دن مهر عرض دور ای عشق 

 دن سیلیغنک نبو مثل دور ایلیغی

 نیستم . ونباشم . در فرهاد شیرین گوید ؛اَیرمان؛اولمام

 ههچون منی دیوانه  ایرمان اوزودن آگ
 نه سهو ائتدیم رقم استفرهللا 

 . در چهار دیوان گوید 
 ن ناری اوندبای نوایی ایمن ایرمان ُزهد آسرا 

 گر عمر دن تاپسام اَمان  لالمدیرنی ماَمن قی

. گداخته  )چاتدیرار(. میرساند )یتیشر(هست. میرسداولور؛ایرور ؛

 . وآب میشود. در چهار دیوان گوید  )اریر(میشود
 ن گر نوایی دئسم قیل رقم عشقین اوتو

 ر دوات ریسوزدن یانار قلم قورور قرا ا
 یاخود

 بو اسروغه غریب  ولوراوزونده ده لب سو آرا  اوت ا
 بو اسرو عجب ولورلبینده قوی اوت آرا سوا

 لب. موالنا لطفی گویدایرن؛دوداق؛

 شربت حی العظام ایرنی مئی نابیندادیر 
 ر سوره ولشمس تفسیری یوزو بابیندادی

بعداز حضرت نوایی اشعاری تر کی را بهتر از موالنا لطفی کسی نگفته 
 است پاره ای غزل های اورا حضرت نوایی تضمین کرده است 

ورایحه را گویند . امر از وزیدن نسیم عطربو . ایپار؛ِایس؛ایی؛

 است . در لیلی مجنون گوید 
 هم دلبر ایسین تاپیب دماغی 
 اولدی یانا تازه عشق داغی 

 یاخود 
 هر قدم یخیلیب قویوب اوروم کام 

  آرام هسیر اونا ن  هه نردایس بی
 ونیز در چهار دیوان گوید  

 قوپ ای باد صبا جانان ساری ایش مسیح انفاس 
 س اَ ینکلیغ جان ساری 

سرخی صورت هم آمده . در لیلی معنی زنخ را گویند. به اَینکاک؛

 مجنون گوید 



 یسان یاتیب اینکاکینک ایلکا کا قو
 تومشوغونک اول ایشیک کا قویسان 

 یعنی به نظر نمی آورد . واعتنا نمی کند . در چهار دیوان گوید اَیلماس؛

 من ساقیا توت جام کیم  اولومهجر بیمی دن 
 ی اولماز کیشی کمان  جمشید ان زاوالمست  گوزده

 

انگار که با دوک یعنی دور نمی دهد .اءیریلمز؛ایکارماس؛

 در چهار دیوان گوید  ره تاب دهند .دستی پشم و غی
 ایکارماس گوی ساری حصاری دورغه ترک فلک گورکج 

 ن اایور ماک اشهین بیر خشت اوزه گردون سواریم د

آنرو بر نمیرگرداند . مثل اینکه دوندرمز؛اَیورماس؛چئویرمز؛

 گردانی . در سد سکندری گویدنورق کتاب و غیره را بر 
 روق ایورماک اگر لطف ائدیب  بو

 گورای هر نه کیم آلنیما یازدی حق 

  نمی بردآپارماز؛ایلتماس؛

  رغبت نمی کند . و نمی نشیندایالنماس؛اءیلنمز؛

دریغ و مضایقه نمی کند . در حیرت قیزیرقانماز؛آیاماس؛

 االبرار گوید 
 ه یتمای تیالمای شبنمی بحرد

 زخمی گورسه ایاماس مرحمی 

 چهار دیوان گوید  نیست . ونمی باشد . دریوخ؛ایماس؛

 جانیم قصدینه گوز دوریدا  ندهلبلرین هجری
 ر دور لعل گون مژکان خون آلودایماسلنیش 

 یاخود 
 ر آهیم تونی دن  بیل لایماس غم شامی انجم قطره 

 دن گر تیره قیلسا اوشبو نم بیر گون وننه تانک گون گوزگوس

.  )یتیشیرسن(یعنی هستی . ومیرسیاولورسان؛ایرورسین؛

  )چاتدیریرسان(یرسانیوم

  به لغت مغول معشوق و محبوب را گوینداویناش؛ِانیش؛

  امر از دست زدن  به عقب افکندن؛اتاسال 

 تا موقعه کردن؛ائده لی ایتالی؛



یعنی بودی . ایضاحات بللی اوالن کیمین ایدینک سوزو ائله ایدینک؛

 دا یازیب دین و کردید معناسینادیر امما میرزه فتحعلی قاجار بو آنالم

درشت . زبر خشن . ونیز دلگیر و غمگین شدن .  ایریک؛ایری؛

 در چهار دیوان گوید 
 ه محنت شالینی قیلدیم قبول ردهجر تاشی بی

 گورمایین قاتیق ایریک  اولمازای کونول عشق ایچره 

  را گویندکردن بدن چرک ورم کیر؛ایرینک؛

  )سورتمک(یدنبسا خورد کردن وایزماک؛

  یده شدهبسارد شده خوایزیلماک؛

.رد پایی  باشد کنایه از پیروی کردن از کسی؛ایزالماک؛ایزلمک

 را دنبال کردن .پشت کسی را گردیدن . جستجو و تفحص کردن 

.باهم دنبال کسی با هم دیگر جستجو وتفحص کردنایزالشماک؛

  گردیدن 

  وغیره را گویند یعنی وزیدن نسیم ؛سمکایسماک؛اَ 

  گرم کردن. و نیز تب کردن زلرزیدن.ونیایسماک ؛

  یعنی بو کردنایسالماق؛اییلمک؛

  گوش به سخن دادن . سخن شنیدنایسالماک؛

  یعنی جنبانیدنترپتمک؛یرقاالماق؛ایالشماک؛

  به دندان گزیدن و خوردندیشله ییب یمک؛ایسیرماق؛

 یعنی ابرام و احرام نمودن . در چهار دیوان گوید اینالدیم؛

 وپ اینالدیم قاوودی کویوندان منی ک سده ییبوصلین ای
  ولورولسا مبرم شیوه البته گدا مردود اا

یعنی زجر مشقت گرفتار کرده است . در چهار دیوان ایمکاتمیش؛

 گوید 
  تمزقووتی ی ویرارساندن دم ویرما  کنوایی خسته لی

 نی گویا وفاسیز الر جفاسی اسرو ایمکاتمیشاو

است . ونیز وعده گرفته ام . در یعنی وعده مهمانی گرفته ایندابان؛

 فرهار شیرین گوید 
 ندا مردم لیق نیشانیاومن  گوردوم



 گوزوم ایندابان مردم تک آنی 

. ونیز  باشد جنگ ودعوا را گویند . نیز شغل مشغلهدویوش؛ِایش؛

 . حفر نمودن . در سد سکندری در دعوای دارا  گوید)ِائش(امر از کاویدن 
  نهولدی یاایش آشوب  دهچریک

  نهزمانه لگد کوپ اولدی ی
 یاخود 

 یش فکریدا ایکی شاه هر ساری اِ 
 ه تیکیش ذکریداردیسال فکری بی

 چکیب ُکردالرنعره حایله 
 سالیبان زلزله  نایر اجزاسی

 یاخود
 یش مشکل اِ  ولورا آقالماق

 منه دوشن ایش کیمسه یه دوشمه میش 

. ونیز امر  امر از تملق نمودن . وعجز کردنیالوارماق؛ایریش ؛

 از پیروی نمودن . ونیز نان جی را گویند . در چهار دیوان گوید 
 پا بوسونی  سترمای چابکومونای نوایی 

 یشربوینونا ایپ سالماق امیدی بیله ایت ای

 پیاله را گویند . در سد سکندری ایاغ؛

 ایاغ چدینچون عادل شاه الیندن ای
 اعتدال آسراب تک یاخشیراق نجه

 قاف را زیاده از حد با )غ( هم قافیه نموده است حضرت نوایی 

  نالیدن . آه و زاری کردناینکراتماق؛

 بسیار تیره را گویند وتاریک .قارانقولوق؛ایمیغ؛

ندیم . رفیق.. ومصاحب. ونیزدولت خوانین ترک نام منصبی را ایناق؛

 به اختصاص میدهند . این لغت را اینانج گویند . در چهار دیوان گوید 
  دهمضطرب غم دشتی وئردیوز ا دا مجنونهراه

 بو یولدا بیر ایناق ندیگر منیم تک  تاپسا ای

به زبان مغول ابریشمی را گویند مانند گیسوان زنان ایپک؛ایغنان؛

 تابیده به موی سر خود پیوند کنند . وهم چنین آنرامکلل کرده بر گاله دوزند

چهار  یعنی بوده. وبوده است . دراولموشدی؛ایمیش توک؛

 دیوان گوید 
 حیات بخش منیم روح ایمیش توک ای ساقی 

 ن راحامگر که دادینی اعالل ائدیب قیلیب س



کاری و شغلی را شروع  ایشه باشالماق؛ایتا باشالماق؛

  کردن

 .مات ومبهوت ماندنیعنی متّحیر شدن ایپچیغیماق؛

  )یتیرمک(رسیدن. و رسانیدنیتیشمک؛ِایرماق؛

ارکه پشت آن کوزه سوراخ باشد چون به اطفال کوزه لوله دایشقیریق؛

  )آالچارپو(باد آن کنند صدادهد. ونیز باد وبرف که باهم آید

 یعنی به نظر گرفتنایلماق؛

یعنی مشقت من . وزجر من  . در  چتینلیگیم؛ایمکاکیم کا؛

 رباعیات گوید 
 اولدی منیم ایمکامیم کا سودا باعث 

 ی جام صهبا باعث داخصباغه 
 ی ایور چلیپا باعثاخدصباغه 

 اول دلبر ترسا باعث وارسابو 

  یعنی می کنیم؛ایتکامیز؛ائده ریک

 مفقود نمودی . در چهار دیوان گوید ُگم کردی.ایتیردین؛ایتورودون ؛

 ندن  دنای تیلبه کونول چیخمادین اول زخمی
 گئجه ده یولونی ایتیردین قرانلیقگویا که 

عموما لب تو را گویند . در  به معنی لب باشد .ایرنینک؛دوداقین؛

 لیلی مجنون گوید 
 دن قوتنیبرگقیلماق بیله الله 

 ایرینینک یاپیبان ّدر اوزه یاقوت 

ینوکا   )یرتیجی(توله سک  . ودرنده را گویندکوچوک؛؛ََ

.  )اوالندا(در وقت رفتن . ونیز در وقت بودنشایرکاندا ؛گئدنده؛

 در حیرت البرارگوید 
 کاندا شاه زال دئدی کیم قزاق ایر

 سپاه ندیای کّهتیغ چکیب کیم چَ 

. ونیز چابک . وتند  بودن و زیرک کنایه از عاقل وفرزانهایتیک ؛

 وتیز . در چهار دیوان گوید 
 اشی کوپ آتسا باعث آهیم دور درقیب ایلکی جفاسی 
 نمی هریان  ساجسان ال شاخ دیِ  اونون تک کیم ایتیک



باریک  یفتروظراینجه راک؛اینجه لیک؛اینچا کاراک؛

 نازکتر ؛در چهار دیوان گوید  وتر
 دمی بو بدن زارلیق  لمازکونلوم آچی

 ناتارید نجه لیکیله محکم توکون ایئا

 خواهی نوشید . در سد سکندری گوید  ایچه چکسن؛ایچونک؛

 چون عادل شاه ایلکی دن ایچکونک ایاغ
 اعتدال آسراسانک یاخشیراق نجه

  ازیر کردنمیل به نشیب و سرایناشالنماک؛

 یعنی مثل اینکه بگوید . در چهار دیوان گوید  ایتیقان تک؛

 عشقین ترک  رکه قیال ئیردیمد چه لیزهر هجری ای
 ایتیقان تک کیشی مهلک مرض ایچره هذیان 

یعنی سرخی صورت تو . ونیز زنخ آمده .به یاناقین؛اینکیک؛

 معنی گل هم آمده است . در چهار دیوان گوید
 یک هم روشن ای حور نکایوزونک روشنی ا

 ده دیر  نور النور ینشرح  اوالرین
 یاخود

 اینکیک آی عارضین گل ساچین سنبل 
 تون گون ُمل  چردیمن ایادنوالر شوقیا

آه زاری کرده است . ونالیده است . اینگله ییب؛؛اینکرانمیش 

 در چهار دیوان گوید 
 رقیبین هم ایتینک هم کونلوم و کویوندا دشمن دور 

 فغان و ناله اینکرانمیش چکمیشر تا سحر لتون که 

 بند کردن . گیرانیدنایلدورماق؛

 به معنی نان باشد . ونیز امر از کردن کاریچورک؛ایتماک؛

 در حیرت االبرار گوید  هست)ائلمک(
 سین یه توپراق یی سوواک ئتمکیم قوروق ا

 سین ئیه قرض خورو چشمه حیوان د

. وسرخ شدن عضو از گرمی آبله کردن قیزارماق؛ایلبارماق؛

 وغیره باشد آب

  به معنی ایلغار کردن . وتفتیش وتفحص نمودن.ایلغاماق؛

 تیز نمیشود. در چهار دیوان گوید ایتیلماس؛ایتیلمز؛

 اشگیمی گوروب تیز اولور کونلو جفادن 
 ولماسا پوالداآری ایتیلماس چونکه سویی 



 ر دیوان گوید خمیازه می کشاند . در چها؛ایسناتور؛اسه نه دیر

 هجرین آغوسی هظاهر ائیلر اشک ایله آهیم ن
 اویقوسی  ینآخر نفس سنه دیرگونی مونداق ا

باریکتر .نازکتر. موالنا لطفی گوید  ایچکاراک؛اینجلمک ؛

 لینی ئب نجه راقایلدام دئسم ای
 یوخدور کیشی نین که قیل و قالی 

 د. در فرهاد شیرین گویشده نی هستایکاندور؛اوالندور؛

 رلر اونو شیرین یهمول گلرخ که دئ
 اسرو غمگین   والندوربو معنی دن ا

را  گره زدن فرش وغیره ونیز. باشد بند  وگره؛ایلماک؛ایلمک

 . در چهار دیوان گوید  گویند
 قوتوالرمومالئک دام زلفوندن قوتولماز وه 

 ک لماول حلقه دن ای لسهیئا وناحزین کونلوم قوش

  هست کردن در کاری تعجیل َتلَسمک؛ِایومک؛

 ک رَ ک . ونزدیک تَ رَ پیش تَ ایلک راق؛قاباقالر؛ایلکاراک؛

  یعنی رسیدن . ورسانیدنِایرماق؛

  نرینه انسان و حیوان را گوینداَیرکاک؛ارکک؛

در   )ائشمک(بول باشد .هم چنین تاب دادنو ادرارایشاک؛ایشک؛

 چهار دیوان گوید 
 عار پشمینه دن ایله تیالب زر رشته نی 

 لذیذ گورمزمان ساکیم ایشاک حلوانی آنداق کیم 

  جمع شدن چیزی را گویندیغیشماق؛ِایرکیماک؛

گوینده . وسخنران . مجری . در آپاریجی؛اَیتا آلغان نینک؛

 محبوب القلوب گوید 
 بو قبایح نی کیشی اونا ایتا آلماغای

 قوالق سالماغای ونهو ایتا آلغان نین سوز

دن . وسوهان زدن . تراش دادن . در تیز کر ایتیتماک؛ایتیتمک؛

 چهار دیوان گوید 
 ک ایشین تمقراقرا مژه خنجر لرین ایتی

 قیاقیا باخیشین  مو تیزقیلیب کونلون

  شدن وبندگرفتارایلیشمک؛ایلینماق؛



  بند شدنایلیشماک؛ایلیشمک؛

یعنی در پیش روی من . در قارشیمدا؛قاباغیمدا؛ایالییمدا؛

 فرهاد شیرین گوید 
 یمدا اکیساک کوه بال دور ایالی

 پیسه رشته اژدهادور گوزومده

درسمت شرقی بولغار چای ساکن  ییهطایفه ایست از ازبکایشتک؛

 هستند

  )اوتورماق(مکث و درنگ . ونشستناَیالنماک؛

  کردنشان؛یایالگوسی؛ائله دیگ

سرخی صورت محبوب را گویند . به معنی گل هم آمده . زنخ اَنک؛

 د . ماده کاو باشد . ونیز رجولیت . در چهار دیوان گوید چانه هم گفته میشو
 صبح اقبالی سعادت گلدی اول فرخنده اینک 

 ی اینک اوزره مینک متانک باشیدا مّحرق کوکب کی
 یاخود

 ه اوت عارضی نی آچ دعالم  
 اوتلوق اینک  یاندیرنی یکیم جهان

 یاخود
 وزون روشن انک هم روشن ای حور ا 

 نورعال نور. ده نشانی اوالرین
 ونیز در لیلی مجنون گوید 

 چیم دیرایدی انک الرینین هردم 
 چاینار ایدی مینک الرینی هردم 

 ونیز در حیرت البرار گوید 
 زلف اونا سنبل مشکین اولوب 

 وز بئله انک الله ونسرین اولوب ا

 مثل اینکه به نظر بیاورد . واعتنا کند . در چهار دیوان گویدایلغوتک؛

  توتماسنی اول پریوش دن وفا گوز ای نوای
 ایلغوتک ایماس گوزدهکیم جنون اهلینی اصال 

  .هست. یعنی بنشین امر از نشستناَئیلش؛ایالنک؛

کنی . در چهار برغبت واگراگر به نشینی . اَئیلنسن؛ایالنسان؛

 دیوان گوید 
 ءیلنسهنوایی غافل اولما اول صنم نن ا

 دور بو  حمد ذکرینی مذگور ایله کیم طوف حرم



سوهان را گویند . به معنی شمشیر هم سوئان؛ِایکاک؛

ایضاحات سوهان سوزو اصلینده تورک سوزونون سورتک یاخود آمده .
در چهار  سورتمک سوزوندن آلینیب فارسالر دا عین سوزو ایشله دیلر .

 دیوان گوید 
 اوزلوگون قیدینی کسمک له اولسه بیل کیم 

 اخشی ایکاکریدن یلیوخدورور دهرایریکلیک 

.ایضاحات دردناک زاری رنج جان  را گویند ایکلیک؛اینگیلتی؛

 اینگیلتی اصلینده آه وناله دئمکدیر

 بار و چشم تنگ را گویند . در چهار دیوان گوید غلِایالک؛

 ه توپراقردمجنون تک ائلر مین ایتاکیم بی
 ن اگویا که فنا گردی یاخااول ایالکیم د

یعنی اگر بدست بیاوری . در اله گتیرسن؛ایلیک ال سانک؛

 .نثرتاریخ الملوک گوید 
 اونو  قتل قیلماغای سن  لینه گتیرسندئدی کیم ا

یعنی نتوانی برگردی . در قاییدانماسان؛؛ایورورالآلماسانک

 محبوب القلوب گوید 
 یاخشی تیکراسیکا اویورورال آلماسانک

 یامان تیکراسیکا ایورول 

. در  باشد ن درخت و غیرهامر از نشانیدکاشتن.اکمک؛ایلیک؛

 چهار دیوان گوید 
 چون اولدوم قتیل ندهدوستالر اول سرو قد هجری

 ر سیز مزاریم اوزره میل ستسرو ایلیک گر قویماق ای

 آشامیدن. نوشیدن . ونیز خواهد نوشید  ایچمک؛ایچکای ؛

 . در چهار دیوان گوید 
 شربت لعلین قویوب حیوان سویون نوش ائیلمک 

 آغو چرداق کیم قویوب حیوان سویون ایاون بیل کی

مسلطح  خاصه در میان طایفه یموت این سخننجیب را گویند .ِایک؛

. ونیز مرض وناخوشی را گویند . ونیز آلتی که با آن رشته  است 
 )الیگی(تابند

صحرا بیابان .کنایه از  دم درب خانه چول؛ایشکیک؛ائشیک؛

 هست . در چهار دیوان گوید 
 پراقی غه سوز تا آلغای مین مو دیب یوز ایشکیک تو
 هر گون دوشر عالم آرا  گونشچرخ قصریدن 



  مکیدنسورماق؛؛ایمکاک؛اممک

 هر دورا . در لیلی مجنون گوید ایکاوینک؛ایکیسین ؛

 خویی ساچین طنابی اوزون
 آب وتابی کی سینینای واردیر

. ونیز هستمر از اعتنا نکردن . به نظر نیاوردن ااوتور؛ایتکیل؛

 اهی اش کن ر

امر از برگشتن . ونیز طواف قایید؛دون؛ایورول؛

  )فیرالنماق(کردن

زادگاه یافث ابن نوح که نسل قوم تورک از ووالیت ایسیغ گول؛

 اوست 

امر از زجر مشقت چتین لیک چکمک؛ایمکانماگیل؛

  )آخداریشماق(کشیدن . ونیز  تحقیق و تفحص کردن

کردن. و فروتنی امر از تملق و عجزیالوارماق؛ایریشکیل؛

 نمودن . در لیلی مجنون گوید 
 کیم یار قبیله سین ایریشکیل
 شکیلتیقای ساری که باردی الر ی

امر از گرفتن . نیزمردم . طایفه .خلق.. وایل؛اولوس؛اویماق؛

.ایضاحات آذاربایجان  باشد رام مطیع  به معنیوبه نظر آوردن . ونیز
 ر سد سکندری گویدتورکجه سینده گرفتن را )آل(می گویند  د

 چنار ایلکدن تیتررایل پنچه سی 
 اول برکییل رنجه سی  اولساولی 

 ونیز در چهار دیوان گوید 
 ونوایی کونلون یندانجه اول کیپریک سنان

 لئا گوزدهبیر  اونوآی بد مهری  ئلیرسنهر زامان ا

 ینی لب من . در لیلی مجنون گوید دوداقیم؛اَیرنیم؛

 جیحون  یم غمی اشکین ایسهنایر
 بارموایکین اول اشک گلگون 

بو کردم . وبه مشام ایی له دیم؛ایسالدیم ؛اینسیله دیم؛

 رسانیدم 

تندو چابک . وبه سرعت راه رونده . در چهار َجلداولماق؛ایلدام؛

 دیوان گوید 
 ر من خسته حال دووه که َسلمی ناقه سی ایلدام 



 تاق  الطف ائدیب ای ساربان فتراکینی بوینوم

 سرخی صورت من . در فرهاد شیرین گویدیاناقیم؛یم؛اینک

 محزون  اوالندااینکیم برگیدن 
 وزون گل گل قیلیرمو اشک گلگونا

  ته دامن من . پایین تنه لباس مناته گیم؛ایتاکیم؛

نام طایفه از ازبکیه .ایضاحات معلوم اوالن کیمین اویغور اویغور؛

اویماقینین  سویلو تورک طایفاسی ازبک طایفاسینان فرقیلی دیر بو ایکی
یاشادیقی توپراقالرادا باخاندا بیر بیرلرینین فاصیله لی اولموشدور تاریخی 
موعتبر سندلرده بو ایکی طایفانین آیری اولدوقونو یازیلالر بیرادا میرزه 

 فتحعلی خان قاجار سهو ائلییب . در وقفیه اخالصیه گوید 
 و اویغور صفت یاخیشالر

 ی الر ایغور جرگه لیک بخش

  سنگ آسیاب را گویند .ونیز به معنی تاالب آمده؛اَیکریک 

آه وناله کردن من.زاری نمودن من . در ؛اینکرانغانیم؛اینگیلتیم

 چهار دیوان گوید 
 ایل نینک تکانی و زاریجه  نگیلتیمضعف دن ای

 هر دمیم عشق اهلی نین بیر آه آتشباریجه 

 . در چهار دیوان گوید اگر آه زاری بکنم؛اینکراتسام؛اینگیله سم

 نگیله سمعیب ای هایچیمدا یوز باشاق ای گل ن
 الم تاپار تابانی آنینک که خار بارور

گذشته من .سابق من. در چهار دیوان گئچه جه گیم؛؛ایرتاکیم

 گوید 
 گولوب اول چون دمه کیم  ایللر نوایی هجریدن

 نوالر اول عشاق ایچینده ایرتاکیم 

  دم . واعتنا نکردمبه نظر نیاورایلمادیم؛

. نیز پهلو به  )اوتوردوم(. ونیز نشستم )دوالندیم(طواف نمودمایالندیم؛

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده اءیلندیم رغبت ائله )آغنادیم(پهلو شدم 
 دیم آنالمیندا ایشله نیر . در چهار دیوان گوید

 اینکان کونول تاپیلمادی هیچ  ندههالک دشتی
 یالندیم ئا اکیم هر یان قویون کیمی نجه

 کهنه مندرس شده است . در لیلی مجنون گوید جیندیر؛ایسکریبان؛

 کیم ایسکرایبان حیات رختی 
 میل ائدسه یخیلمالی درختی 



  یعنی خواهیم کردائلییجییک؛ایالگومیزدور؛

  کردندریغ ؛ایسیرکاماک؛اسیرگه مک

  کهنه شدنایسکماک؛

  قبول کردنایسکارماک؛

باشی . واگر باشی . ایضاحات آذاربایجان ان؛وارسایسانک؛

تورکجه سینده ده عین سوز ایشله نیر مثال اوچون وار ایسان  . یوخ 
ایسان . اولسون کی ایندی کی یازیالردا الف و ی سوزو گوتورولوب 

 وارسان هارداسان کیمین ایشله نیر 

 باشدیعنی سفیر به.را گویندآواز منقار طیورایسیلیغ؛

  صحیح و سالمم؛ساغالایسین؛

 گوشوارهسیرقا؛ایسیرغه؛

تابیده شدن . ورشته بهم بافتن . کاویدن شیلمک؛ئایشیلماک؛ا

 زمین غیره 

 گرم را گویند . در چهار دیوان گوید  آب نیمهولرم ایسیغ؛ایسیق؛

 کویودان قووسا ای نوایی سنی یار 
 آه اشکین بیله چیق ِاسیغ ِاسیغ

 . نیزدر لیلی مجنون گوید
 زره یاتدی درد ایله بستر او

 له ایآه سرد  تربئلهِاسیغ 

 میبرد . وبرده میکند . در چهار دیوان گوید آپاریر؛ایلتور؛

 من  دئیردیمدن باده وآرز آپاریرایلیک زلفون 
 بیر او تک کیم ایالن توتماق اوچون آغیزدادور افسون 

 یاخود
 آپاریره چون تشریف یار دیوز آلمان یولوندا قتلیم 

 آپاریرچره اولوملوک مکث ائدردین روزگار نماز ای
 یاخود

 ایله کیم بو الله نی  ی آپاریراشک قانلی گوزن
 ولماسا یولوندا مانع خار مژکان هر طرفا

تاب دادن . چرخ دادن . نخ ریسی  و امر از دور دادنیر؛یاَیور؛اَء

امر کردن .تابیدن پشم یا ابریشم را گویند .  ونیز دور دادن پیاله و غیره . 
 از گردانیدن . در چهار دیوان گوید 

 غم ائتدی تیره منی جام مئی ایور ساقی



 یارونسون بو برق رخسارین  هکه گوزلریم ن

. در اغلب جا آخر )واردی(به معنی بوده و هست واریدی؛ایرکین؛

 کلمه واقع شود . در فرهاد شیرین گوید 
 نه شه باشی غه افسر ایردینک ایرکین 

 وهر ایردینک ایرکین قایو افسر که گ
  نهنه کشور دوشدی ایرنیک ماتمی

  هقایو ایل قالدیالر ایرکین غمین
 .ونیز در چهار دیوان گوید 

 ر دور قاتیل لدئسم حسن اهلینی گورمانک که ظالیم 
 ایرکین الر  ولمازشاهد که مونداق ا گوره دئیرکونول 

ا پارسی سوراخ النه جاونوران را گویند  . لغت بیووا؛نین؛؛ِاین

  )آَن(مشترک است . امر از پایین آمدن و نیز عرض پهنای چیزی را گویند

خود به تنهایی معنی ندارد در آخر کلمات واقع ایدوک؛ایردوک؛

شود . مثال گئده ایردیک . گله ایردیک . ایضاحات آذاربایجان تورکجه 
وزلری سینده ده ایشله نن سوزودور اما کی بیزیم تورکجه ده )ا(    و)ی (س

  مثال اوچون گلدیک و گئدیک گوتورولوبدور
 کنایه از دو گوش فیل  است . در سد سکندری گوید ایکی باد بان ؛

 عجب داغ اولوب جنگ ینکلیغ روان 
 ایکی جانبیده ایکی بادبان 

چرخ خورده . تابیده شده . دور گردانیده . در ؛اَیورلکان؛اَءیریلن

 چهار دیوان گوید 
 گوز قراسین الله ینکلیغ بیل  اوزون هجریدا بو

 ن ادناشک الله قانی آیریالنقراسی دوریدا 

  اعتماد کردنایشانماک؛

  درخشندهونیز. دنیعنی درخشیایشالماق؛؛ایشناماک؛ایشیالماق

  به معنی نان باشد . نان بخصوص  را گویندایشان ایچ؛

 کار کاسبی.کاربار ایش گوج؛

  ندبه لغت مغول نمد را گویکئچه؛ایشکای؛

  برق را گویندروشنایی و؛ایشین؛ایشیق

مثل اینکه واقف نیستم و نمی دانم . بیلمرم؛اَیمان؛ایمانک؛

 . در سد سکندری گوید  )اولمارام(ونیستم
 جفاکار ایمان  له کیموفا ای



 سزاوار ایمان  ئیلمکلربو ظلم ا
 و نیز در چهار دیواگوید 

 چ ای نوایی دم بو دم دیر دور توت غنیمت باده ای
 چون واقف ایمانک . در حیرت البرار گوید  ده گلیرسه اوزگا بیردم

 گرچه ایمان قابل لطف و کرم 
 لیکن ایمان بیر یولی نو امید هم

 

 را گویندرمه اسب ایلغی؛ایلخی؛

   میکند. وخواهد کرد؛ایالی دور ؛ائله ییر

بو بکنید . به مشام برسانید . در چهار ؛ ایسالیین؛اینسیله یین

 گوید دیوان
 سیب زنخدانین  ئیله سینقوی ا ئله ییرسنعالج ا

 ن ضعف دماغ اولموش امنه کیم سنبلون سوداسید

یعنی  هست ه از جوانمردی . آزاده مردبودنیکنارسن؛ایرسین؛اَ 

 آزاده مرد هستی . در فرهاد شیرین گوید 
 اگر چه فرقتیمدن ناتون سان 

 ولی هم ارسن هم پهلوان سان 

زراعت را گویند . بوده  وبوده هاست که آخر کشت وایکین؛اکین؛

کلمه لغت واقع شود مثل اینکه گیکان ایکین .ایضاحات آذاربایجان تورکجه 
سینده )ا( )ی( گوتورولوب  اوالرکن  گلر کن یازیلیر .در سد سکندری 

 گوید
 ن جهان ایچره آبادلیقااوالرد

 کین نفعی خلق آرا شادلیق اَ 
  .ونیز در لیلی مجنون گوید 

 نه وادی ایکن بو تیره وادی 
 کیم دم یولونی توتار سوادی
 .ونیز در چهار دیوان گوید 

 ین سای کونول کویدور ایکن تمنا مزرعه 
 دانا پسند  ئیلمزبو اکین نه اوچون ا

به فتح اول و کسر کاف پارسی َبر َبَدن را گویند چنانکه در وقفیه اخالصیه 
 گوید 

 تین سالیب .شریف ایکن الریکا هدایت خلع
 رسالت کمرین باغالییب  اللرینن ومبارک

  دو همشیره را گویندآباجی؛اَجی؛؛ ایکی آبوسون



. به معنی گل هم آمده . در  )یاناغین(یعنی سرخی صورتش را؛اَیتگین

 سد سکندری گوید 
چون حضرت نوایی با عبدالرحمان جامی معاصر بوده بلکه باهم مرید 

 جامیظومه سد سکندری حضرت نوایی بخدمت بعداز اتمام من ومراد بودند
بعد از خواندن اثر فوق به برده از نظر وی گذرانیده عبدالرحمان جامی 

لباده خودرا به آن حضرت پیشکش تعارف نموده  این فردرا  نشانه تشویق
.ایضحات اَیتگین بیر گئییم دیر ایندسه تورکمن ویاخود در آن مقام فرمودند

 سودن گییللرازبک تورکلر پالتار او
 شعر

 سوزوم آچیبان بوستان اینکین 
 قیلیب لطف اَءینیمه سالدی  ینکین  

 یعنی از اندرون. در چهار دیوان گوید ایچکریدن ؛ایچریدن؛

 عشقین ترک  رظلمی دئسه نوایی قیال
 ر آهسته کونول الواریریدن یچمنع ائدیب ای

 وید یعنی به نظر نمی آورد. در چهار دیوان گ؛ ایلماس ایکیم

 پیردیر گوزدهاوندان فلک ایلماس ایکین 
 اولوق  اونونحقیر جنابی    ولورکیم بو ا

ار کردن . لق. ونیز به معنی ایباشدنام طایفه از ترکان یموت ایلغای؛

 ونیز محصور کردن . در چهار دیوان گوید 
  ونجه اول کیپریک سنانی غه نوایی کونلون

 ئیله بیراهر زامان ایلغای سین ای بد مهرپروا 

 )مرغابی(نوعی از اردک را گویند ایلباسون؛

ز نوشیدن . آشامیدن . در محبوب اایچکمه دن؛ایچکاندین ؛

 القلوب گوید 
 بهر چندنه دمادم مئی ایدبد مست 

 ه ایچر قدح زهر ینکه آدمی لیق قتل

شکسته شده است . وساییده شده  . در ایزیلمیش؛ازیلمیش ؛

 چهار دیوان گوید 
 ل آرا چون زهر هجر ازیلمیش دور چونوش وص

 پرهیز ئیلمکدن اول اینبو شربت اونون
ایسا دورمیش بولغای؛اسیرمیشدا؛یعنی می وزیده دیگه . در نسایم المحبه 

 گوید 
 در ذکرمقام شیخ ابوالحسن خرقانی گوید .

 دیالریله آسمیش ان بیرتار ایپک اآسمان د وناوکه 
 دیالرا دور میش کیم بناالرینی و آغاجالرینی قونقار



  دیالرو دریاالرین انباشته قیالدورمیش 
 یردن توپراغا آلماغای اونو

 یعنی زجر مشقت کشیده . در چهار دیوان گویدایمکاندی؛

 اجل نوایی قورتار بالی هجراندان  
 کیم اول ضعیف بو یول ایچره اسرو ایمکاندی

وغیره  .حفر زمینیعنی تابیده شده و تاب داده  ائشیلن؛ایشیلکان؛

 . در چهار دیوان گوید گفته میشود )دئشمک(
 ایشیلکان رشته سی تاب وفادن 

 ن باغری حکاک قضادن لدئشی

)قاباق( یعنی یعنی پیش روی .قارشی؛قاباق؛ایالی دین ؛

پیشانی.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده کیپریگینن قاشین آراسینا دئیلن 
 در سد سکندری گوید  سوزدور .

 ئتمه گهلی اونو  دفع  اکه حکمت ا
 گئتمه گهن  الری الایالی دن نه قی

لَم دادن.به ُمتکاوغیره تکیه دادن .نیز ایالن غان؛اءیلنمک ؛

ایضاحات دیرسکه نیب بیرده طواف نمودن )فیرالنماق()دوالنماق( 
 راحاتجاسینا تکیه وئریب اوتورماق 

 وید یعنی اضطراب و حرکت میباشد . در چهار دیوان گایلدارای؛

 سوزوم آی کیم اول حسن مرآتی یتیراونا 
 دورمین چو قیلدی جلوه گوزگو عکسی ینکلیغ ایلدارای

نیدن . وامرازراعت کاشاامر از ایکتورماک؛اکدیرمک؛

 نمودانیدن

تابیدن . نخ ریسی کردن . گردانیدن .  ایکیرماک؛اَءیرمک؛

 رشته بافتن . در وقفیه اخالصیه گوید و
 ارتک یوخ چرخ دو ویرمکدها

 پرگار تک  وندهکه بیر نقطه دور

  باهم گردیدنایکارشماک؛

نمیترسد. وبه معنی شرم حیاهم  آمده . قورخماز؛ایمانماس؛

 موالنا لطفی گوید 
  آولماقیقاشینین نونی چون اوینار گوزوم یاش ایچره 

 ونون تک موج دریادن بعجب طفلی کیم ایمانماس 

  صاحب شدنیی یه دورماق؛ایکاالماک؛



یعنی دیگری راصاحب چیزی کردن. ونیز مکث ودرنگ یالتماماک؛ا

 نمودن 

همشیره بزرگ  که اورا آپا و آباهم گویند . در تاریخ ملوک ایکاچی؛

 گوید.نثر 
 خاله بولغای اایکاجی سین توتوب که شاپور انینهرمز

 .ونیز در محبوب القلوب در مذهب آنهاگوید  
 انبیاءمرسلی نی آالرغه ماده بیلگیل 

 و مالئکه نی آالرغه ایکاجی و سینکیل

  به معنی سراج باشدایکارچی؛

  هر دوتایشایکاالسی؛ایکیسی؛

  هر دوتایمانایکاالمیز ؛ایکیمیز؛

 هر دوتای شما؛ ایکاالنکیز؛ایکینیز

معنی هست میدهد در آخر کلمه واقع شود . در چهار اوالن؛ایکان؛

 دیوان گوید 
 لمه دیل کیم بیصبح وشامیم صعب ایکن نه بیلیم او

 ر هاردادی گونشیهایان گوندوز  اونوکیم گئجه 
 ونیز در خمسته المتحرین در مدح موالنا جامی گوید 

ن مفرط فهم وطبع آثاری ظاهر االرداوکه اوالد کیچیک یاشلیق ایکن دا هم 
 ش . ونیز در چهار دیوان گوید مواولور

 سن ایکن مونوایی تیلبه 
 سنه  کیشی لر پند وئرسینیوخسا 

 در بودنش؛ایکانکا؛اوالندا

 یعنی هردو؛ایکاوکا؛ایکیسی

گوش امر از نشیدن هست .ائشیدممزلیک؛ایشتماس لیک؛

 به سخن ندادن . مستمع نشدن . در چهار دیوان گوید 
 یب سن ئد ئشیدمزای شیخ نوایی نی ا قوئما

 لیک اونا پند اولموش ئشیدمزکیم سنین پندین ا

  امه گویند . ودراصل دون باشدلباس زیر جَترلیک؛ایشنان؛

 یعنی آیا این است . در چهار دیوان گویدبو ایدی؛ایکین مو؛

 کافور گون لباس آرا اول سروناز ایکین مو  
 ه شمع طراز ایکین مونیا شام هجر دفعی 



 آیا نیست .در چهار دیوان گوید؛یاولمازمایماس مو؛

 عجب مهلک ایماس موعشق دشتی ای مسلمانالر 
 موری غه هر گون طعمه ایکی اژدها اولدی که بیر 

میطلبد.در میخواهد ونیزایستایو؛ایسته ییر ؛ایسده ییر ؛

 چهار دیوان گوید
 قج سحر آچیلدی ایشیتکی سده ییرصبوحی ای

 خیالیم آرا  اوتمکدیربو فتح دیردا 

یعنی طواف بدهد . ونیز اگر  دوالندی؛فیرالندی؛اَیووری؛

 ویدبه گرداند .در چهار دیوان گ
 ن اآهیمد ووزنا ایوورسا هرساری تانک یوخ

 یل اگر اسرو تند اولسا چراغیقالور که چا

.وگردش بدهد. و  و تاب بدهدیعنی اگر به پیچاندایکارسا؛اَءیرسه؛

 به ریسد . در چهار دیوان گوید
 قویون ینکلیغ ایکاری ایریشین اول شوخ دم اورمان 

 پ چیرماشنوایی تک ندن کیم اوشبو سوز وار اسرو کو

 فردا . در داستان شیخ صنعان گوید اَیرته؛

 ک گرک ئتمقبول ا ینلریبو دی
 ک گرک ئتموصل کویوندا نزول ا

 یاخود
 هیچ  شدهن اوشبو ایاس ولمازگر حریف ا

 گئچ  لماعزم ائت ایرته گون نی قی ونایول

.  ونکردن کاری هست نکن. امر از به نظر نیاوردن؛ِایلمه؛ائیلمه

.ایضاحات اصلینده ائیلمه )نکن( معناسینادیر . در لیلی  واعتنا نکردن
 مجنون گوید 
  اونوِایلمه  گوزدنطاعت قیل و 

 اونویله هیچ و قیلما اک گورم

امر از آه وزاری و ناله نکردن . در محبوب اینگیلَمه؛ایکرانمه؛

 القلوب گوید 
 نگیلمهن ایادوست جوریند

 دشمن بیدادین کوکرانمه

 یعنی به قدری که بتوانیدیگینجه؛ ائلهایالآلغانجه؛

یعنی در نشستن. ونیز پهلو به پهلو افتادن . ونیز طواف ایالنماقته؛

 کردن . در فرهاد شیرین گوید 



 هم ایلدام لیق دا صرصر تک روانه 
 هم ایالنماقته ایگریم دن نشانه 

یعنی برای طواف دادن . ونیز دوالندیرماقا؛ایالندورورغه؛

 یز برای پهلو به پهلو دادن . در چهار دیوان گوید برای نشانیدن . ون
 

 جان و کونلوم مدتی سرگشته دور کویون آرا 
 باشالرین ایالندورور غه بیله جادو ائیله دین 

چیزی کچ کول را گویند مثل اینکه کج در مقابل راست .اَئیمه؛اَیکمه؛

 د در چهار دیوان گویچیزی رااز آهن وغیره به شکل هالل در بیاوری .
 کعبه دور کونلوم ائوی ائیله طواف ای اهل عشق

 قاش ئیمهالی اول اتوتتمحراب اورنی غه یر  اوندا
 یاخود

 نوایی نین بوغازی نه نوع ایگین یارب 
 قاش گورونور ئیمهاول ا ونهکه سجده واقتی گوز

 سنجد؛ایکده ؛ائیده

  )بورلوقان(گول.استخر آب. ونیز گردابی که محل خطراستایکریک؛

ساییده و حل کرده است .ایضاحات ازیب اصلینده یب؛ازیب؛ایز

 خوردن کردن معناسینادیر. در چهار دیوان گوید
 مئی غه ساقی اجل زهرین ایزیب بیر جام توت 

 هجرانیدن اوز ی تا امیدیم نی یعنی رشته 

یعنی طواف داده دوالندیریب؛فیرالدیب؛ایوروالدور؛

 شده . در چهار دیوان گوید 
 کلریم اولموش قویون آرا خاشاک چوروک سومو

 باشیندا ایوروالردور کان تنیم غباری بیله 

د. در سبعه سیاره گوید قوم نیعنی که بوداوالنالر؛اَیردینکالر؛

 خیلیم که بندم ایردینکالر
 نه دئسم سر فکندم ایردینکالر 

دور ایکارکوجی؛فیریلالدان؛دوالندیرمان؛

 د دهنده .وگرداننده .در لیلی مجنون گوی
 دشت اوزره ایکارکوجی هیون الر 

 یله کیم قویونالرئآشوب ایال ا

. در چهار دیوان  )ائله ر(میکند. وخواهد کردیر؛ه یایالکای؛ائل

 گوید 



 وه غمیم کای نوایی دفع اولور خالین گوروب 
 هندو گوروب ئیله یینزیمت احقیل ینکلیغ کیم 

را . در  نی نان عبه معنی نان میباشد. یچوره گی؛ایتماگنی؛

 نثر .محبوب القلوب گوید
 وئرسه نیز سخی دور  اایتماگنی ایکی بولوب یاریسین بیر آج رتیکهبی

 یاریمین محتاج غه بیکاننی آخی دی  مزاوزی ی

. )ایچیردیر(یعنی میخواند. و می نوشاندایسده ییر؛؛ایچورکای

 در لیلی مجنون گوید
 دیالجرعه بورون اوزی سومور

 چیردیایمنه غنی ینه ده اول

 ونیز میشکنم.یعنی می سایم . وحل میکنم.دویرم؛اَزرم؛؛اَیزای

 در لیلی مجنون گوید 
 لباسین کراوخ ایینه سیندن تی

 ناسینخی زردان انخنجر سویو

دورگه. کسی که پدر او از طایفه دیگر مادرش ایکدیش؛ایکدیج؛

 طفلی از آنها دیگری باشد. مثل اینکه یکی پدرش ترک باشد مادرش عرب
   آید ایکدش گویند

 دردناک.وزاررنجی را گویندایکیک؛

خمیده . تا شده . .و نیز پارو را گویند که در طویله هالل.ایکما؛ائیمه؛

 و غیره بکار رود

دوش را گویند .به معنی بازهم آمدهینه؛؛ایکن َِ .ایضاحات ینه َسِر

لنمکدن  سوزون آذاربایجان تورکجه سینده ِگنه ایشله دیللر یالنیشدیر ینه ینی
 گلیر یعنی دوباره ونیز بار دیگر 

 کنایه از ستاره جوزاستایچ پیکر؛

 یعنی دوبارهِینه؛؛ایکیدا

یعنی راه دوشتره که ایکی تیوه لیک؛ایکی دوه لیک؛

 عبارت از مطلع صبح صادق و صبح کاذب. در لیلی مجنون گوید 
 یتدن آریوچمن مهر سحر یول

 یتوتدنی ولوم ایکی تیوه لیک ی

 عدد بیست را گویند؛ی ؛ایگیرمیِایکرم

 است خون سیاووشان دو برادر.کنایه ازایکی قارداش قانی؛ 



 عصر. بعداز ظهرایکینتی؛؛ایکیدای

بند کردن . گیراندن. ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده ایلدورماق؛

 اولدورمه گه )گشتن (دئییلر

 یعنی در بند وگرفتار شدن . ونیز چیز نیمایلیشمک؛ایلیغماق؛

 را گویند گرم . ولرم

مثل اینکه چیزی ؛ایوروشورالر؛قاتیب قاریشدیرماق

بادیگری مخلوط بکنی و بهم بزنی مثل اینکه نخود با مغز بادام را باهم 
 قاطی بکنی و بهم بزنی . در چهاردیوان گوید 
 کونولده شوخ الر نازیندان آرتارهر نفس آهیم

 ر افزون چواطفال ایوروشورالر دور اولو اوتدایانار 

 بندشدن ایلشماک؛ایلیشمک؛

 یعنی پرده پرده میکند. در چهار دیوان گوید؛ایلترای

 نااختری دور نحس عشاق بد اخترجانی
 اول هریان ایلترارهجران تونون شودرونی

یعنی چرخ خورد. ودور میگردد . در تاریخ دوندی؛ایورولکای؛

 نثر .الملوک گوید
ری فوایدی دوران خلقی دن ونولکآچوق  اوالرینوتا سپهر ایورولکای 

 اسگیلمه سین

یعنی وارونه داال چئویرمکلری؛؛ایورورماکالری

نمودن آنها. ونیز چرخ خوردن آنها. ودور گردیدن آنها. در محبوب القلوب 
 گوید 

 حیوان لیق وسعیت دن نشانه چئویرمکلری پوستین

 یعنی نکردن؛زلیکه مایتماسلیک؛ائتم

.وننشست . در ننمودت نکرد . پسند رغبایالنمادی؛اَئیلنمه دی؛

 چهار دیوان گوید 
 آه سرگردان کونلودن کیم اول آی گون ساری

 ایالنمادی نهی ویرارکنبرهم  گله لی

 برگردانید. در چهار دیوان گویدچئویردی؛ایووردی؛

 مونوایورودی ایکی لبین تکللسوزده 
 یا برگ گل نی ایکی آیردی تبسسومون

 ابانآسی؛ایکریمجی؛دئیرمانچی



. در حیرت )اََکر(غلتاق زین اسب را گویند . یعنی زراعت میکنداَیکار؛

 البرار گوید
 رخش اوزره اورتاق ایکاری زرنگار

 ر اونا گوهر نگارکبلکه چی
 .ونیز در سد سکندری گوید 

 ی آلتون لجام کارداخهم آلتون ای
 ی آلتون ِستامداخهم آلتون تاخار 

 .ونیز در لیلی مجنون گوید 
 نی یر ایدی کاج اوروب َخمرایکا

 نی یگون چشمه سی ایچره نیلوفر 

 میکنم . واز قوه فعل در می آورم . ونیز خواهم کرد ائله رم؛ایاللی؛

چیزی که میبرید. آپاردیقیز؛آپاردیقیز؛کیزنی؛ ایلتیکی

 در لیلی مجنون گوید
 کیزنی داشالدیز ُجست ایلتیکی
 یز ُرستباقالد لرینیهم ایت

ر موقع خنده دندانهای خودرا نشان نداد. ودندان د ایرجاتمادی؛

 خودرا نمودار نکرد .در چهار دیوان گوید 
 چون غنچه ایچره ژاله تک  ومن کیم گولمک سوز

 دیش داائل آرا ایرجاتمادی هر گز چو دلداریم

ونیز پهلو به پهلو  ونیز رغبت نمودطواف نمود. ونیز نشست .اَیالندی؛

 دداد . در فرهاد شیرین گوی
 سروین ایالندی فی الحال یناباش

 اوپوب یر زار آغالر یاندی فی الحال
 .ونیز در سبعه وسیاره گوید 

 گوردی چون فیلسوف اول سروکار 
 اوندا ایالندی ایله کیم پرگار 

 امر از بردن چیزیایلت؛

 به معنی پیش . سابق میباشد گئچمیش؛ایلکاری؛

 یعنی به پیش . در چهار دیوان گوید 
 ولسا پیش خانین نه آسیغاخرگاهی  گر فلک

 عمر خیلی چونکه گوندن گونه گلمز ایلکاری 
 .نیز در سد سکندری گوید 

 ب یوبارین فتح قیلدی سو اوزره یورو
 بیوبیرین چون آلیب ایلکاری راک سورو

 یاخود



 اوناتیکر کیم شیخ پی رویی ایدی 
 که یعنی نگاه خسرو ایدی 

 بیربیرین مخدوم هم  نهی
 قدم راقالر ایلکاری ولدواقویوب 

حضرت نوایی بعد از واگذار نمودن امور صدارت با عبدالرحمان جامی 
 چلله نشینی اختیار کرده باهم مرید مراد  شدند 

 یعنی زجرو مشقت نکشید . در چهار دیوان گوید ایمکانمادی؛

 هجر آرا اولماکنی خوی ائتدیم که چون تاپدیم وصال 
 جان ایمکانمادی اولماک ائتجک آرزو الینده

یعنی ببرد. وحمل ونقل نماید. در چهار دیوان ؛آپارسینایلتکای؛

 گوید
 ن غمگین من ای ساقی قدح  سیلینی قوی ددردی
 سو یکونلوم ائویندن غم آپارسینما تا ازیبوغ

 می وزد. در فرهاد شیرین گوید ؛رسَ ِایسکای؛اَ 

 نسیمی سرحقیقی عشق دن ا
 نیسیمی نین شمیمی اونون ریت

  باشد. واگر باشد یرسا؛اولسا؛اَ 

 را گویند نرینهجاندار؛ایرکاکی؛ارکه گی

یعنی گسیخته شد . ونیز کهنه مندرس شد . سوکولدی؛ایسکیلدی؛

 در چهار دیوان گوید 
 ای نوایی کسوت فقر ایسده یوخسا چرخی نین 

 اطلسین گئیدین گمان ائت عاقبت ایسکیلدی 

  دستگیری کردنبدست آوردن. وایلتکالماک؛الده ائلمک؛

  با دیگری دست بازی کردن؛ایلیک الشماک

 پرویزقایالک؛

بودن . ومیباشد.اکثر جا در آخر کلمه واقع شود مثال اوالن؛ِایالن؛

قارداش الری ایالن . واوزو ایالن. ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده 
 نیر  ایندی قارداشالرینان ویاخود اوزونن کیمین ایشلهایالن )مار (دئمکدیر 

به لغت مغول جگررا گویند .و نیز امر از کردن کاری ایال؛

 .ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده جگر باغیر دئیرایست

 از توابع سمرقند  ایست اسم گیاهی ایست . ونیز نام محلیایالن اوتی؛



  به معنی حضور استایالی؛

به زبان مغول خر را گویند به اوالغ؛ائششک؛ایلچیکای؛

ر گفته میشور. ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده اووالق اوالغ عربی حما
 یاخود ایشلک یاداکی ائششک دئیلیر  

پادشاهی از اوالداوغوز خان که آخر خوانین مغول بوده . تور ایلخان؛

ابن فریدون بر او غلبه کرد . ونیز فرقه مغولیه پادشاهان خودرا در عثمانی 
 عنی سلطان یادرآذربایجان  ایلخان گویند  ی

 یعنی ایلغار کنندهایلغاچی؛

  . ونیز  تفحص کردن رفتنجایی  اربهلقبا ایایلغامیش؛

امر از به نظر نیاوردن و تمنا نکردن . در سد سکندری ؛اَیلما؛ایامه

 گوید
 منه روشن طعن قیال کوپ  

 اول ایشده گوزونه من ایلما کوپ
 ونیز در لیلی مجنون گوید 

  اونو ایلما گوزدهطاعت قیل و 
  اونوله هیچ قیلما ئگورمک ب

 عدد پنچاه را گویند. در چهار دیوان گوید ایللیک؛اللی؛

 فنا توپراقینا  کیم ولدی یوز قویا للیاشین ای
 کیم شباب ایامی عیش وجد دوست لیق تاپمیش

.ایضامکانیدنماق؛دورامیزدیرماق؛امیزدیرمک؛سور

  ور حات بیر آناین اوشاق امیزدیرمه ینه دئیلن سوزد

 .شرم کردن امر از احتراز نمودنایمانک؛

  یعنی رنج و مشقت کشیدنایمکانماک؛

  رنج وعذاب دادنایمکاتماک؛

طفل را به چهار دست پا ؛تدیرمکایمکا کدورماک؛ایمکل

 راه بردن

. در فرهاد شیرین  تا جایی که انجام بدهمی؛ائده لایلتالی؛

 درگرفتاری فرهاد گوید
 نی آیریباشی ئده لییب ائبیری د

 بیری دئیب سودرالی خسروغه تیکر



به معنی بودن واردیالر؛ایدینکال؛ایدینکیز؛ایردینکار؛

  )واریدیز(بودید . نیز دنمیباش

بودن . هست .است . در آخر کلمه واقع شود خود ایرکان ؛اوالن؛

به تنهایی کمتر استعمال میشود بطور مثال گلر ایرکان . گئدر ایرکان. 
 مثال اوچون یازیلیریرینه بئله ان تورکجه سینده ایکن ایضاحات آذاربایج
 )ا( )ی( گوتورولور  کنسوالرگلرکن اوالر کن 

 با خشونت . در لیلی مجنون گوید ایریک لیک؛

 لیک ک بونوع قانلیق ایری
 یریلیک دیاره دن اولوب منه 

پستان جانداران را گویند  . در ایمجاک؛امجک؛امه جک؛

 سکندری گوید  فقره یاجوج ماجوج در سد
  ه گیجمدوشوب هر بیری نین ایکی اَ 

 وگر خود دیشی سی وگر ارکه گی 

  تا به حاالایندی یه؛ایندی کاجه ؛

یعنی برنده مثل اینکه چیزی هوش و عقل آدمی را ببرد . ایلتیکوجی؛

 در چهار دیوان گوید 
 بزم ایچره نوایی کوب آغالرساای ساقی 

 ت  لخانون چاهوش ایلتیکوجی دا ار جامی غه او

.سنگ آسیاب را گویند. ونیز  باشد کج. وضد راست؛ائیری؛ایکری

اسم سازایست که به فارسی آنرا چنگ گویند .ونیز شاخ فقر 
 را هم نوشته اند . در چهار دیوان گوید  )بورقو(درویشان

 یب ناله قیلیر ه یسه نوایی ائیلائدخلق طعن 
 ن ه فغاردایکری ینکلیغ که قیلیر یل اثری بی

گرداب را گویند . ونیز سنگ آسیاب باشد . ؛ایگریمی؛بورروقان

 در محبوب القلوب گوید 
 بحریدور وسیع هر ایگریمی یوز عقل وهوش گمی سین جومورغان 

 هد وتقوی باشین اوچورغان وداغی دور رفیع هر تیغی مین زُ 

اخته شدن . وخنثی شدن جنس پیچ خوردن.ِاینانماک؛بورولماق؛

 شدن. باور کردن . صاحب اختیار مذکررا گویند

  ساسمیش؛ایئلنمیش؛قوخوایسالتقالی؛
تعفن گرفته . بوی بد گرفته . متعفن شده . در چهار گوتورموش؛

 دیوان گوید 
 ناله م آنداق بولدی باغریم پاره سی ایسالنغالی 



 ه قوالق ردبورون بی توتار یننال اوتسهکیم یانیمدان 

ب اورا . در محبوب القلوب یعنی صاح؛اییاسی نی؛ ییه سینی

 گوید.نثر 
 مالک دوزخه تاپشورا ییه سیه داشالغالی یاخشی دازدققال میرااول س

 . در محبوالقلوب گوید را گویندازبّ .وخنانوا؛ایتماکچی؛چورکچی

 قیزیق  اوندانایتماکچی تنوری 
 ایسیق  اوندانعالف بازاری اولموش 

 رت االبرار گوید . در حی شمایعنی هر دونفر ؛ایکیکیز؛ایکیز

 ولوب قاتل پوالد جنگ اتند 
 درنگ چاپارالرنی یایدی ایکیز

در حالت خنده یا گریه لبهای آدمی حرکت میکند . ؛اَیرن ایرشتی

 یعنی لبهای خودرا کج ماَوج نمود . در لیلی مجنون گوید 
 ایرن ایرشتی  اغالییا آغالآ

 ی کیم دیش ایتی داول یرده ایلشی

در عهد ملک که اد.سخن و مطلب . ونیز نام حاکمی اعتق.باوراینانج؛

 بوده استارسالن 

. ونیز مملوک و امالک در قیات  آمدهبه معنی مرواریداینجو؛اینجی؛

 خالصه دیوانی در کتاب وّصاف گوید . نثر 
که بعد از واقعه صاحب دیوان امالک آنهارا در جمیع امالک به اینجو در 

رشاه محمد اینجو را به سبب آن اینجو گفتند آوردند. یعنی خالصه کردند . می
 که ضابط امالک خالصه سالطین مغول بود 

از   کنایهاسمی که برای دختران و زنان انتخاب می کنند . ونیز اینجی؛

  شدن هستناراحت 

  به معنی نازل . نیز وسایل خرمن کوبیدن باشدایچیکارای؛

هم آمده . در  وزیده شده . به معنی وزندهاَسدیرن؛ایسادورغان؛

 دیباچه دیوان حضرت نوایی بطریق نثر گوید 
 ری تسکین تاپتدی رصُ صُ  سدیرنکه فلک حوادثی نین  اول قاتیق ا

 انجام دهنده .وکننده؛ایالکان؛ائلیین

نکردن امر از نمیکند. انجام نمیدهد . ونیز ایالمایدور؛ائله میر؛

 هست

  نمک()اَ ونیز فرود آمدن از جایی.شتررا گوینداینکان؛



گردانیاَءیرمک؛دوالندیرماق؛فیرالتماق؛اَیورماک؛

 دن . وپیچ دادن . وتاب دادن . ورشته کردن 

گردیدن . رشته شده.اَءیرلمک؛دوالنماق؛اَیورولماک؛

 وطواف کردن . در چهار دیوان گوید 
  بودوره دهجا ایسا بروپاپااراگر هم و

 ولور پرگارتک ا دوالنماق هر لحظه یناباش

بو نکرد. یعنی بو اییله مه دی ؛اینسیله مه دی؛؛ ایسالمادی

 وبه مشامه نرسانید . در چهار دیوان گوید 
 دماغ  مایب قیزیئیلعل د سانکی عاقل ایچاخر

 خردمندی  ئمیشگل د ئله مه دیی  ایاوتدکه 

مثل اینکه اسب خودرا به جوالن در ایکاریب ؛دوالندیریب؛

 بیاورد . در چهار دیوان گوید 
 ق ایکاریب ای قویاش سنان تارتیب گوک ابلی

 ه قیلدین عیان نبردین نی د مگر بو ذره ذره

طواف کردن .دور چیزی چرخیدن . ونیز کاوش ؛ایوروشماک

 )قازماق(نمودن

کوچک را گویند .به برادر زاده هم گفته میشود. در مجالس  ربراداینی؛

 النفایس گوید .نثر
عده سینی مرعی توتدی .در سبعه بو فقیر بیله محبت و یارلیق اینی لیک قا

 .نثرسیاره گوید
 ول ینکلیغاوغاینی ینکلیغ ویا 

 شه غه خدمت قیلوردی قولی ینکلیغ
 ونیز در فرهاد شیرین در وصیت فرهاد به برادرش بهرام گوید 

 پیوند اکه جانیم تاپیب جانین
 شاکرد وفرزندو کوکلتاش اینی 

 ار دیوان گوید اندرون . داخل . تو . در چهایچکاری؛ایچری؛

 ورمیش یساول تک کونول چاکی آراددردو غم 
 ری چگلسه هوش وصبر خیلی ای ماماقالقوی

. در چهار دیوان  )ائله ییم(کنم.. ونیز میکنمببگویم.تقریر دئییم؛اَیتای؛

 گوید
 فراق و آرزو شوق هر بیری بیر درد 
 دئسم که دردین شرحی هانسی دردین 

 ر چهار دیوان گویدوزانید.د؛ایستورکو؛ اسدیردی



 اولماقونصبح چون ایسی صبا ایچ گل قدح کیم 
 سن من ایستورکوسی بو باغ آرا دوران صبا 

 صاحب خانه ؛ اَیواَیکاسی؛ائو ییه سی

نمیدانم چه معنی داردهرکس فهمید بنویسد در مجالس النفایس ؛ِایدور

 گوید 
 هم ایدور دا هم آجاریدا

 ایلکامحل تعجب دور  راقکیم اولوق 
ایکی معنیسی وار بیری بو ائلی .ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده 

یدیر(اینک یاخود گئچی نین و یاخود قویونون ئ)ا)میکند(ایکینجیسی ده 
باالسینا آلتینا سالیب امیزدیرمک اوچون دئیلن سوزدور بو ائیدیرمکده 

ین اوننان اوترودور کی کورپه سالینسالر مال قارانین امجه یینه سوت گلس
تا اوزلری ساغا بیلسینلر . امما فتحعلی خان قاجارین یازدیقی سوزو منده 

بیلمیرم جغتای تورکجه سینده نه آنالمدا ایشله نیب بیزده )ایدور()ائدیر( 
 سوزده وار کی فارسجا می کند معناسینادیر

 طواف میکنم . بر میگردم . در چهار دیوان گوید  ایورولورمین؛  

 کا جننت ایورولور مین گر بونا نقش ائدیب کونلوم 
 م بونوع ایله جننت نی کویون صدقه سی لریئا

 طواف بکنم . در چهار دیوان گوید دوالنام ؛فیرالنام؛؛ایورالی

 باش دئسم که ایوروالی اویوب تابانینی
 دای کیم هردم ایاق تارتار بو سرگردانیدن

 یاخود
 وال امدهوش و حیرانینم  داایورالی باشین

 وال اوال بیر لحظه قربانین ان صدقین بیر زما

 کرده نی .وهم چنان که بکند ائله مه لی؛ایالکودیک؛

 اگر بکندائله سه؛ایالسا؛

  اگر بکنمائله سم؛ایالسام؛

  اگر بکنیمائله سم؛ایرساک؛

 اگر بکنیائیله سن؛ایالسانک؛

. موالنا لطفی در گل ونوروز )یوخام(شرم و حیا . ونیز نمی باشم ایمن؛

 گوید خود 
 ن فکر قیلمای سین  سن آخرانداوگر 
 ن ایمن آخراآناند ایالن آتان

 یاخود



 گوزومون سیلی ایمن قیل آخر
 شمازن قالیاکه هر بیرموجی طوفاند

اسلوب ومهارت . سپاهیگری . در مجالس اَردم؛ایردم؛ایردام؛

 النفایس گوید
 ولور اسپاهلیق دا ایردام الر 

 ا چابک .آتماق داغ جلد و قلیج چالماق د
 ونیز در تاریخ الملوک گوید

 ولوب شهرینی توتدی ایکانه  دهم اردیله ابو چابلیک 
 یاخود در وصف سیاوش گوید 

گر یوسف دن سونرا اونون تک جمیل ایگید یوخ ایدی وبارچا ایردام الردا 
 .ایضاحات اردم لیک)قهرمانلیق( دئمکدیرایدی  نه یاراشاونحسن

. ونیز برای مفقود نمودن  تیز میکنداگر لدرسه؛ایتورورکا؛ایتی

  .نثر. در حیرت البرارگوید)ایتیردیرسه(
 سوهان  تیلدیرسهمسواکی طمع دیشین ای

 دا نیش خند نهان ندشانه داشی

 مفقود می کنم . در لیلی مجنون گویدایتیررم؛ایتورکوم؛

  تیررمبو دشت آرا ای ینخیلی 
  سورگومسونرا سنه داغی قهر 

.حمل ونقل شمیبردندآپاریردیالر؛؛دیایلتادورالر ایر

 .شمیکردند
 .نثردر خمسته متحرین گوید

  آپاریردیالر وکله ییباریب یقوتسرو آغاج الرین بلخ دن ساتین آلیب 

. نیز به باشدزیرک و هوشیارنیز. واستکنایه از دانا و فرزانه ایتی؛

نی هست )یعسک  اشاره بهمعنی تیزی وحربه و غیره که ضد ُکند باشد . و
. در چهار دیوان )ایتدی(اونیز مع تشدید . یعنی مفقود گردیدسک هست(

 گوید 
 تیلبه کونلوم که لب وزلفون اوچون ایتمیش ایدی 

 گئجه میخانه آرا مست و پریشان تاپتدیم 
 ونیز در سد سکندری گوید 

 ِایتی اوغلون اولسا ایکاونی یپار 
 یوخ ایرسا الیندن بیر اونی یپار

 القلوب گوید  ونیز در محبوب
 حاق یولوندان چیخان ایتدی 

 ولی دوز اوالن مقصوده یتدی 

دهیم . باهمدیگر کاری بکنیم . بابر میرزادر بانجام ؛ایتاک؛ائدک

 رباعیات گوید



 خوش اول بهار فصلی بو دونیاده
  طرب اسبابی باری آمادهاوال
 ولماسا اسباب ایتاک دنکانه اگر 

 ن باده دبیزدن گرک وطعام سن

یعنی دامن زده است . ونیز  با دامن اتکله ییب ؛تاکالب؛ای

انگاری میوه ویا چیزی دیگرا را به دامن خود ریخته چیزی برداشتن . 
 در مخزن میرحیدر گوید باشید .
 َگهر شاه وار اتکله ییب گلدیم 

 ن شهریارادوقیلسا قبول اوز قول

نوشیده نی . در فرهاد شیرین گوید ایچمه لی؛ایچکولوک؛

 لوب هوش اونا زایل ایچکولوک تک بو
 تک اولویاتیب بیرتخته اوسدونده 

.نوشیده نی . یعنی کسانی که محرم و از اهل اندرونی باشندایچکی؛

 . موالنا لطفی گوید  وشراب را گویند 
  هو ن تنین کوینکدن  دوغدی یاول بدنین دولت

 حسن طالع گورکیم اولدور حال ایچکی محرمی 

.ایضاحات ایقیرماق حیر ماند و تعجب کردیعنی متایچقیندی؛

.  آذاربایجان تورکجه سینده خورک یینده چچه ییب اوسکورمک دئمکدیر.
 موالنا لطفی در گل نوروز خودگوید 

 ی سالدیانقالیندن ایچقیتیب ی
 تانکیزغاب بارماغین دیشالدی قالدی

 یعنی کردیدائله دیز؛ایالدینکالر؛

  را گویند ل  وکنندهیعنی فاعل فع؛ائلیه نیایالکوجی؛

. ونیز خجالت یعنی شرم وحیا نمودناوتانماق؛؛ایسیرغانماق

 کشیدن

نمود . ونیز خجالت شرم وحیااوتاندیردی؛؛ایسیر غاندوردی

 کرد . وخجل نمود . موالنا لطفی در گل نوروز خود گوید کشید
  نآلیب گلدی اونون مسندی

 حدینیایسیر غان دردی لطف بی

اختیار و قدرت  ومختار باشد . ونیز قلعه به معنی ؛ارکاَیرک؛

که در میان قلعه بزرگ باشد اما دیوارش بلند تر از قلعه اصلی  یکوچک
 میشود . در فرهاد شیرین گوید 

 نجه افغانیدن ائدسه آغزین برک 



 یوخ ائدیردی ناله چکمک دن اونا ایرک . 
 ونیز موالنا لطفی گوید 

 ولدی هارق که گوزون ِسحرینی گوردی خجل ا
 ایرک ایندی جه بابل  چکینیب اوندان
 ایرتا 

و  .یعنی قبل از اینایرتاجاق؛ایرتاک؛گئچن؛کیجکان؛

 سابق ترین 
 . در مجالس النفایس گوید 

 بورون اوتکان شعرا 
 وایرتاکیجکان

 ونیز در چهار دیوان گوید 
  مهگردون صبح تیغین قصدی کسههر تانک ایرتا چی 

 ر ایچره ایرتاکیم لل دشمن اردور اووتانک ایماس کیم 
 ونیز در سبعه سیاره گوید  

 ه اولدی نکته سرا ردچون دعا بی
 دئدی کیم ایرتا تاچاغدا دهلی آرا 

 ونیز موالنا لطفی گوید  
 لطفی فراقین ایمکاکینی دفتر ائده لی  

 اضافه اولدی ایرتاکی ال عشق نامه سی 

 ار دیوان گوید کرم شب تاب را گویند . در چهلالر؛یایشِایشنار؛

 ولی ئیللرن ماه روالر جلوه ااسن چو یوخ س
 .  لدیریرگئجه ایشنار قورت گوندوز مهر چیخجاق بی

 ونیز در منشات گوید 
 گئجه ایشنار قوردونون تیره پیکرینین جهد بیله خورشید رخشان یاسارمین 

 به نظر نیاوردن . واعتنا نکردن . در سد سکندری گوید ؛ایلماغیل

 فی نی سن داخی قیلماغیل بو تکلی
 هیمه ایلماغیل  گوزهبو سوزو دئمه 

 شنیده نی . در تاریخ االنبیاء گوید ائشیدملی؛؛ایشیتمالی

 که اول دعوت سوزون ائدسه ایشتمه لی دئیب  قوالقالرین آیردیالر

.ایضاحات یعنی مالک شد . وتصرف نمود؛ایکاالدی؛یی لنه دی

. در مجالس  اوخشار تیکه لدی دئیلیر . آذاربایجان تورکجه سینده بو سوزوه
 النفایس گوید 

 رین ایکاالدی لسلطان ابو سعید میرزا اوالدین مستاصل قیلدی و ملک 

 یعنی مالک و صاحب او ؛ ایکاسی ؛ییه سی



در پیش روی من . در فرهاد شیرین ؛قاباقیمدا؛قارشیمداایالییمدا؛

 گوید 
 ایالییمدا کسسک کوه بالدور 

 دشت اژدهادورگوزومه یتسه 

)الدن بدست آورد . ودستگیری کرداله گتیردی؛ایلکاردی؛

  توتدی(
اگر بدست بیاوری . ودستگیر اله گتیرسن؛ایلکارسانک؛

  )الدن توتسان(کنی
کنایه از به نظر نیاوردن میباشد . واعتنا نمیکند . در فرهاد ایلمای؛

 شیرین گوید 
 انی لمایپروا قی ونهاونون حکم

 انی لمایمطلق ایه گوزداساسین 

. در چهار به محض اینکه کرده باشد ؛ائلیین تک؛ایتکان دیک

 دیوان گوید 
  واوخالرین چاک ائتدیلر هر آن نوایی کونلون

 ن تک باغین دیوارینی ویران بئلهئدالر ابون

 کسی که با غم و اندوه باشدایلیام؛

  شدم محصوریعنی با اندوه ایلیدیم؛

و دعوت کرد . ونیز پایین  نیزگرفت.و یعنی وعدهایندوردی؛

  )اَندیردی(آورد

ظریف . بسیار ظریف  ونازک . در سبعه اینجکا؛اینجه لیک ؛

 وسیاره گوید 
 دئمه دی نازنین حدیثی نی  یوخ 

 اوخ سه ه نجن ایاداقداچکیندی اول ص

.ایضاحات.بیری نفر یک نوع گریه کردن را گویند اینجکیرماک؛

. در چهار دیوان ایچینه سالیب بیلندیرمه یه  شرم حیایاسیناگوره آغالماقین
 گوید 

  آغالدیم قیریب هده که بوغزوم نونچرخ ظلم
  آغالدیم چرخ کیمی اینچکیریب هویکوروبا

باشد.ولیعهد.وزیر و به معنی نایب و اعقرب سلطانی ایناق؛ِایناغ؛

 جانشین را گویند



یناولیا  کنده گودال را گویند که برای شکار زدن راست می؛َِ

.ایضاحات آذارباجان بولگه لرین بعضی یرلرین آدین از جمله تبریزین کنند
 شیمالیندا اوالن داغینا آینالی دئیلیر یالنیش دیر اصلینده ایناولی دئمکدیر

  کوهی را گویندُبزایمغا؛

رخاب را گویند که زنان بصورت خود مالند . در سُ ؛انلیک لیک

 .نثرمحبوب القلوب گوید
 ری لعادت  الرداله یوز قیزارتماق که انلیک لیک بئ

گوشت . ونیز امر از کردن کاری و شغلی . ونیز امر از ایت؛ات؛

 .ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده )سک (دئمکدیرناپدری باشد 

 مع االلف باب الباء والتازی و الپارسی
سین میرزا. در حنام یکی از اجداد سلطان ؛بایغرا؛بایقرا؛بیغره

 ید چهار دیوان گو
 ری نین اوزو قارا ییئدوغری گل گل دوغری گئت گئت اَ 

 دوغرولوق دوست قاپیسی سلطان حسین بایقرا 

زاییده . وبچه آورده . ایضاحات آذاربایجان باالالییب؛باالالب؛

تورکجه سینده ایتین دوغماقینا باالالماق دئیلیر یاخود تحیر اوالراق بیر 
 برار گوید انسان او بیریسینه دئیر . در حیرت ال

 ولور ایردی باالالب دوقناکاچون 
 مور باالسین قیلیر ایندی هالک 

 بخشیده است . در لیلی مجنون گوید ؛باغیشالییبباغیشالب ؛

  شالیبجان باغی لکهگر بیله ای
 شالیبجهان باغی ونه یوخسابیر سوز

 در وقت رفتن . در لیلی مجنون گوید گئدنده؛باروردا؛

 ورد  باروردا ایدی چه دسته
 چون گلدی بهار ناز پرورد
 ونیز در چهار دیوان گوید 

 دن یک دور چرختهم باروردا هم یاناردا اتکو 
 گردون ساری  وچیخسا اول آی هجریدن آهیم اوت

 رفته است . راهی شده است . در چهار دیوان گویدگئدیب؛باریب ؛

 گلیر شیدا کونول  گئدیبزلفی پیچ وتاب ایسه 
 که کوپ دلگیر ایماس  یلگور ک کبا وجود تیره لی

 یاخود 
 دئسم اول آی باریب چیخماز غمی کونلوم دن آیتور کیم 



 نوایی نی عجب بولمان قمر سایر حجر سالین 

 رفته است . در فرهاد شیرین گوید گئدیب؛باراب؛

 ر عصار ایردیک لیگری ئدا اونیول
 ک تپرگار ائوی  اوتورالی گئدیب

ونیز راهی وروانه کرده  انجام داده است .؛باشقاریب 

 . در حیرت البرار گوید  )اوتوروب(است
 اریب باسله توزونی دون گون ئداغ ا

  اوتوروبخیلی نی یول غصه سی نن 

. )سر آشپزناظر آشپزخانه ونیز .  را گویند عمله کارخانه؛باورچیان

 در حبیب السیر گوید.نثر
تاچیان از آن سوغات هر گاه از والیت مال وخزانه آوردندی باورچیان و آخ

 طلبیدندی . ونیز در محبوب القلوب گوید 
 هارون دئدی کیم گیماکین خزانه دن بویورا

  تیرهدئماگین باورچی خانه دن ی

 زود و تعجیل را گویند . در فرهاد شیرین گوید بات؛

 دئدی بئش اون مبارز سیجرایب آت
 تورون بات وگ اونو هدلیما ممنی

 در سد سکندری گوید 
 قیلدی ارکان دولتی نی بات  طلب

 جلوس امری ائتدی قیلیب التفات
 . ونیز در چهار دیوان گوید 

 بات  گورندهنی  اوزون گوزوم اوچار که همایون
 نات ایش ایکی قور اولمکلبعینه اونا کیپری

 نردبان را گویندباسقیج؛

همینکه نگاه کرد . وچون نگاه کرد . در چهار ؛باقغاج؛باخجاق

 دیوان گوید 
 باخجاق اول قاتیله سالدی باشیما تیغ اوزره تیغ 

 هللا هللا نه بال الر باشیما گتیردی گوز 

. وهمچنین )وار(امر از رفتن  وروانه شدن . ونیز هست گئدن؛بار ؛

 . لغت با پارسی مشترک است . در چهار دیوان گوید  )واردی(موجود است 
 دئمه گل کیم مذهبینده وار قصور  چوخزاهدا 

 نماز  دیمای میشقیل لهسی مسجیده سنینهان
 . ونیز در لیلی مجنون گوید 

 ین وفا شعارین اولسون آی



 ری یارین اولسون تاندی که نار ایب

 دسته جمعی به جایی رفتن  گئدنلر؛؛باران لر

 جگر را گویند . در چهار دیوان گوید باغیر؛باغر؛

 نرکسین کیم قیلدی الر باغریم کباب  اوتلوایکی 
 دور عین خمار ایچینده بیری مست خواب  بیری

 فاش ائتدی  لکهاشک رنگین ای دهیاخود باغیر زخمین گوزوم 
 قان گورجک اده ل دریئنی فهم ایالرالر ایق زخمیبال

 میرود . در چهار دیوان گوید گئدیر؛؛بارور

 دن که ایل گئدیردیکونلوم سالیبان نبض کیمین 
 ور بار ینبضین ساری گورسم که طبیب ایلک

 باالی کوه را گویند .؛بایرا

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده بایرا یعنی چوله زمی و ائشیگه دئمک 
  آنالمیندا ایشله نیر . در سد سکندری گوید

 بوتراشدیالر وارسادان ناولوم خوفو
 قاچیب هر بیری بیر بایرا آشدیالر

 شروع کرد . آغاز نمود . در سد سکندری گوید.؛باشالدی 

 ایکی قولوم وتوتوب جامی خسرو 
 ولوم ینظامی ساری باشالدی الر  

 پرنده ایست حالل گوشت . در لیلی مجنون گوید ؛ باغری قارا

 ه اولورهوایدشت اوزره که سیر 
 ه هوایراالر اوچار اباغری ق

 میروند . در چهار دیوان گویدگئدیللر؛؛بارورالر

 اچان مکتبدن اول ماه موُدب ه
 مکتب اهل گلیللر اوزدن گئدیللر

 یکار.  شماها کردن شروع؛باشالدیقینیزباشالغونکوزدور؛
 اسکندر تیوص البراردر رتیح در.  بکنند شروع دسته جمعیخواهند یم که
  دیگو
  ولومی دور باشالغونکوز چون هدقبر
  قولوم ریب  نیقاردیچ اندانی نعش

  دیگو وانید چهار در. شود وروانه  ؛گئدسه؛کیدبار
  نکیآلماد یالیا ضبط یینوا یکونلومون لبهیت
  بارتک بارسا یسار هر  نیال اوندان چک یندیا



.  بستن بهم را یزیچباغالشدیرماق ؛؛الریباغالشتورغا
  دیگو  القلوب محبوب در.  کردن بند بهم را یزیچ
 دیرانالرباغالش که یتدی لهای مشقت بو

 یرانالرآش دن فلک یتی نیس آوازه یدعو

  دیگو وانید چهار در.  برود اگره؛گئدسبارسا؛
  دنیرشک نیاهل نظاره ئیله ییما کور سترمیا

  میتوپراق گئدسه اونیکو دن یکیتحر صبا گر

 یلیل در.  ردندک یم نگاه باخیردیرالر؛؛تورورالر بیباق
  دیگو مجنون

 وروالرد بیتاخ وزها وزا
  وروالرد بیخبا نیسن انوولی

ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده . شدن لوزوا.   رفتن فرو یعنی؛باتمان

وچون کیله آرپا بوغدا دوگو نوخود مرجی و غیزه اولچمه گخیردا دنه 

 دئمکدیر معادل آلتی کیلو وزن اوالر 

  رفتن تیغا یانتها یبرا ازتا فرو رفتن.باتینجا؛؛باتقونجا

  دیگو القلوب محبوب در .ندیگو هارا رونده راهگئدنلر؛؛یبارقوج
  لمانکیق گمان اواسط یائدرد قطع ابانیب
  اریاغ ین کا مرکب ندهیال گئدنلر لهیب حق االرض یط

 در.  هرات  توابع از هستی تیوال نام. است سیبادغ محرف؛ریبابغ

  دیگو وانید چهار

  والالری یاوخ هجران اوچون قامآچ دانیاطراف کونول

  شیباشقارمی سار اولی س شحنه نیعشقی نی لیخ بال

  دیگو وانید چهار در.  بخشدیمالر؛شیباغ

 شالریباغ جانی لعل اولدورسهی گوز

  بو اظهاردور مدعا بیعجا

 در.  کردن وبسته.  کردن وبند.  بستن از امر؛زییز؛باغالیباقالنک

  دیگو وانید چهار

  الر دوستیای من اولدوم ده خانهیم ار مست

  دنیتاکی نیبئل مینعش ییرالغبا وبیوی لهیای مئ

  دیگوی سکندر سد در.  ندیگو را  سپاه دسته و پیت راست دست؛نقاربارا

  فرنگ سپاه به یلیا نیبارانقار

  ائدنمزدرنگ توکنلر قانی بار



  دهیخم دهیخم جهنده پلنک از کوچکتر ستیای جانور؛بارس؛پارس

  ندیگو وزی یفارس به.  ردیبگ خودرا دیص رودتایم راه

  )گئدمه جک(فتر نخواهد.  رودی نمگئدمز؛؛بارماس

  دیگو وانید چهار در.  است بودهوارایمیش؛؛شیمیبارا

 شیمیاراو میرمهربانیب میردیید گورجکی سن

  شیمیاراو میگمان باطل بال نه هللا هللا

 در.  نمودنی آشت از امر زیون.  شدن روانه و رفتنگئدن؛؛شیبار

  دیگو وانیچهارد

  شیا هزیب یلمهب که مشگل اولوم جز ندهیچیا عشق

 شیگلم قیل آرام هدعمر هلیب جان وردولوبا که 

  دیگو دارای دعوا در. اسکندر قشون در بودهی سردار اسم زیون. سر؛باش

  تک وباش ورقه دنیعصر همول

  تکی داش ریدم  دننیلیا دشتی داغ

  شده روانه و رفته گئدمیش؛؛شیبارم

 ندیگو را سیرئ  و.  وسردار.  سرکرده؛ی؛باشچیتیباشل

  دیگو وانید چهار در.  بود دیوبا.  اند بودهاولماقلیق؛؛ولوقبارق

  قیرفی ا ائتمه منعی من دننیعزمیی کو مغ

 بارقولوق اهل چو ولورا بوگون

 نالریوقاد زیق ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  کانداریپ ریت؛قیباشل

  ریلیدئ قیباشل پوال وئریلن ینگیجر نقد  اوسده نینیکب

  دیگو وانید چهار در.  شده بسته؛یق؛باغلیباقل

  قیباقلی گیشیا خانهیم و خمارغالب

 االابواب مفتح ای منه لهیئا ترحم

 دیوبا.  استی ن رفتهی عنیگئدمه لیدیر؛؛دور بارغودک

  دیگو وانید چهار در.  برود

  نیدورم گئدمه لیدیر هیفنا دشت میک غویقا کونول

  نیدورم کت ارغوقوت ندنیال هجری نس   همی اوزون هم

  دیگوی لطف موالنا.  شکردن نگاه درباخیشیندا؛نکدا؛یباقش

  ندایشیباخ ندایشیمانک قوجوشوندا ریب هر

  سنی شیک کار ستم نه اما لهیا ناز وزی



ی داراکه . هستمالداری معن به زیون.  ندیگو رای هستوارلیق؛ق؛یبارل

  دیگو مجنونی لیل در. . باشد  ثروت

ست بیسال ینهءگنا دونون قیارلو   ج 

ست بییباغالی نیکمر وخلوقی   ر 

 وانید چهار در.  رفت ونخواهم.  رومینمگئدمم؛گئدمرم؛؛بارمان

  دیگو

  قدح ریب سومورماق دور ممکن چرهیا خرابات گر

 ی سار وانیح چشمه گئدمم دورسهاول اگر خضر

  دیگو وانید چهار در.  میرود.؛گئدیری؛ بارادور

  میک لمزیبی ول یائتد نماز فیتکل خیش

  اسرو اونداق بارادور نادنیاراسی یغیت عشق

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده ندیگو را ساله کی گوساله؛باشماق

  ایاق قابی دئمکدیر 

 از هیکنا زیون.  رفتن وقت دری عنیگئدن واقت؛؛بارورچاق

  دیگو معراج شب در مجنونی لیل در.  باشدیم مردن

 گئدن چاق یول گئدیب ائیله تن

  راقپتو نه  لی نهی سون هن اوت هن

.اصب به  ندیگو رابودن  سرکش ومغرورکنایه از ؛قیدومانلی باش

 معنی سر مه آلود هست

ستنو ویپ بهمنیز و.  بستن بهمباغالشدیرماق؛؛باالغشتورماق

  پیوند کردن

 بندند طفل شکم به گهواره در کهی بند پارچهقونداق؛باغرداق؛

  ندیگو را داروغه و شحنهباسقان؛

  شدن دولتمند وی غنوارلی اولماق؛؛ماقیبا

  دیگو وانید چهار در.  میبکنی آشتآیا ؛میشی؛بار میباروش

  نالریشسریبا گر و ویریشسینالری اهل زمانه

 یشیمبار نه گلیر لهیب ویریشماقیم نه که

ی بلد زیون.  کردن شروع ابتدا از رای کار.  کردن شروع؛باشالماق

  نمودن

  .بختک شدندنید شانیپر خواب.   دنید کابوس؛ رغانماقیباش



ی رو به  رهیاغینمد جنس ازی  پوشش.  پوشش؛قیریباسروق؛باسد

باشد.ایضاحات  باران و باد از حفظ جهت و کشندی م اسب و قیآالچ

آذاربایجان تورکجه سینده بیرینین گیزلین ایشی نین اوسدون آشمامامادان او 

الن ایشین اورت باسدیرائله یینده اونا او ایشه باسدیریق کیمسه دن چکینیب او

 دئیلیر 

 دیبا روانه وی راه زیون. )ائلمک( داد دیبا انجامی عنی؛باشقارماق

 دیگو نیریش فرهاد در )یوال سالماق(. کرد

  دور گرک بارماقی سار  انینوی شیک

  دور گرک باشقارماق دااغد اول عنان

  کردن فرو.  دنکر آغشتهباتیرماق؛باتورماق؛

  درآن نیاءسنگیاش مواقع اکثر در  کهی ال گل با نیزمباتقاق؛باتالق؛

  رودیم فرو

را  غله و سنبل خوشه زیون.  ندیگو دار ریت کانیپ؛باشاق؛بشق

  دیگو وانید چهار در. گویند

 گداالر دد مزرعی میک تاالشقان وندهداوس باشاق

  مدیریتاالش کانیپ هلیا عشاق آرا نیعشق دشت

  اخودی

  نکرانسامیا بیع هن گلی ا باشاق وزی همدیچیا

  گلیر خار که اونون  دابانیندا تاپار الم

 دیگو وانید چهار در. زودتر .لیتعج؛باتراق

 توروماو لیمگ نی یینوای ک سن بیدئ

 باتراق اوچونی تانر گل دن حسرت بوی اولد اول

 اخودی

  اوچونی تانر لهیبی سوداسی خط مینیقی داجان 

 ی را لبهیت باتراق که توک ونیاف امیجام ایساق

  اخودی

  آل باتراقی نیجانی قالد دمی کیا ریب ندهیغم

  یزیب دمبدم هاولدورم  مدنیوه اتیح

 نمودنی آشت از امر.  ها کردهی آشتباریشانالر؛؛باروشونالر

  دیگو وانید چهار در.  هاکردن واصالح. ها هست

 الر نیارشسب گر و ویریشسینی  اهل زمانه

 نیشیبار گلیر هزیب اوالر ویریشدیم نن میک

 تواندی نم روانه زین و .بدهد تواندی نم انجامی عنی؛یآلما باشقاره

  بکند



 و وخوشه. ترا دار ریت کانیپی عنیباشاقینین؛؛نکین کیباشاق

  دیگو وانید چهار در.  ترا گندم وجو

  نوندااوت آه اسابی هجن نیریدم  نین یباشاق

  کونول فرهاد که لهیئا قازاری نیداغ غصه

  ینمود روانه زیونی . داد انجامنک؛یباشقارد

 در. )گئده جکسن( رفتی وخواهی . رویمگئدیرسن؛؛بارقونک

  دیگو وانید چهار

  قورون جنگ پنهان هد کلبم بیلیگ بارقونک چون صبح

  چکین آتماقدان چوخ آتما سن دا میجان اوخون هجر

  دیگو وانید چهار در.  است معروف؛پاکاپاک

  میک اینیی نوا مندن گئج پاک پاکا دئمه

  ناد پاک تک نیسن کگئچم ولماغاا دان قیل پاک

  شدن وروانه.   رفتنگئدن؛نک؛یبار

  دیگو القلوب محبوب در.  ساز کانیپ زیون.  نیچ خوشهی عنی؛ یباشاقچ

 ی روز اوندان هیچرغ اوراق

 ی گوز قالیباوندا نینی باشاقچ

  دیگو نیریش فرهاد در.  تو کردن نگاه؛نیغونک؛باخماقباق

  سو میگوزلر دولسا ندهیهجر وزوما

 رمویگل باقغونک نایرخسار شگون

 چهار در.  کردمیی راهنما زیون.  نمودم آغاز.  کردم شروع؛ میباشالد

  دیگو وانید

  افسانه ریب ائت میک رلیدئد نادیآغز لیب

 ووخودی یریبی دیواری ریب الحالی ف میباشالد

  دیگو وانید چهار در.  شدم وروانه.  رفتمگئتدیم؛م؛یبارد

  ومدولوقی ندهیهجر و میدئد تری نهیوصل

  گئتدیم  لهیا ا رمانی ول میگلد لهیا امر

  دیگو وانید چهار در.  )گئده جه ییم(رفت وخواهم. رومیمگئدیرم؛بارقوم؛

  چرخی اگئدیرم  گورنده نوزلف وزوا

 ی نیعقرب مردنق لیق لیق جدا

 چهار در.  من شدن روانه زیون.  من دادن انجامی عنی؛میباشقارماغ

  دیگو وانید

  انتقام دن کونول رمنیئد چکه رمیی نوای ا

  میباشقارماغ اونا هردم ریده ننم  غم وزی وخسای



 وانید چهار در.  کنیی راهنمای زیون.  کن شروع؛باشالنک؛باشال

  دیگو

  باشالنکی سار مغی هلا زهدی ا خلوتدنی من

 زیدهل و گنبد لکانی ریت کوپ هواردور خوش حدی ب که

  دیگو وانید چهار در.  شده بسته؛شیباقالغان؛باغالنم

  جادوگوروب نرکس ریب آرا عشق کردیمچ اون

 گوروب آهو  له رائ ادیفر که تک تیا باغالغان

  اخودی

  اولوب اشی اولدوموقان مهمان گوزده نیالیخ چون

  میتاپمادی کباب تک قانالر هد کیپریک الغانباق

  ندیگو را بّران ریشمشباتر؛

 رفتنشی عنیگئتمه گی؛؛ی بارور

  رفتنمی عنیگئتمه گیم؛؛میبارور

  رفتن توان؛آلمان بار

.  )یولالسان(دینما روانه زین و. بدهد انجامی عنیائلییه؛؛یباشقارغا

  دیگو نیریش فرهاد در

 واون گر سن یاوتکارکا دنی معن بو که

  وناو یولالسان وناولی کرم اهل 

را   خانه بزرگی بانو کد زیون.  )اویی(ندیگو را جغد؛خواتونی با

 گویند

 وانید چهار در.  شده دهیگرد وروانه.  شده رفتهی عنیگئدن؛؛بارغان

  دیگو

  کونول دایش گئدنی سار وگوز ندهیدشت هجر

 ی سار آهوی میک گله ن اندیصحراس لبهیت

 نیچ خاقان دنیگذران کش شیپ دری سکندر سد در.  آنها از پاره؛دنیبار

  دیگو

 دمان لیب زنده بورون دنی بار

  زمان و نیزم اوالردان آب تریت که

  است شده وروانه.  است رفتهی عنیگئدیبدیر؛؛ بانیبار

  دیگو نیریش فرهاد در.  تو کردن نگاهباخماقین؛؛نیباقماغ

  اوت دانیجان کنیول سو زوندهگو

  دورت گوزو نیباقماغی سار هر ولوبا



 و ونیز رفتنی هستیم.. میهست رونده؛گئتمه لییم؛بارادور

  دیگو االبرار رتیح در.  )گئدیریک(میرویم

  لیذل من   گئتمه لییم نفس میک

  لیرحی کو منهی شاه نوبت

 ولومی دور زیباشالقونک چون هیدقبر

  قولوم ریب نیدخاریچ نادنیانی نعش

  دیگو وانید چهار در.  تو رفتن ازگئتمه گین؛؛نکینبارغا

  شیا محزونه منی دیا تاالشماق جان گئتمه گین

  شیگل بو گئدیشده اول نکیآلدی ن میجان و کیلدیگ

  دیگو وانید چهار در.  رومینمگئتمرم؛؛نیبارماغام

 ی من چونکه گئتمرم بیتی یبزم عشق

  چنگ و نغمه لهیا تار بوی سار اول چکه دور

 در وصل گردیده.بهم بند شده .. شده بسته؛ی؛باغالنتیباقالنتا

 دیگو وانید چهار
 نیالنسغبا وگوز لیا سترمیا دن حسد گورکج نیقاش

 قاجاول آشکاری آ نیی لیا توتارالر گوز میک چون نه

ی آشت  زیون.  او ورفتن.  او شدن روانهگئتمه گی؛؛ نیشیبار

  دیگو وانید چهار در.  دیبکن

 نیشیبار ینویسو خضر همان کگورم

  خرام دا میاتیح آب رگو و گل

  دیگو وانید چهار در.  کندیم عفو.  بخشدیمشالر؛یباغ

  دیمشالریباغی ن  عالم ردد   ولسونا چرهیا میسفال

  ناد نیگداسی ریفناد شوکت نیاورکان نیسالط

  دیگو مجنونی لیل در. )گئدیرم( بروم زیون.  رودیمگئدیری؛ن؛ییبارا

 گئدیری ناد هوش اونو جکگور

  نییسبقارا لهیا لهئب ردمیب

  شد رانیا پادشاه خاتونیک بعداز زخانیچنگ ازنسل  ستیای خان نام؛دویبا

.  ستیریپ امیا از هیکنا زیون.  ه ندیگو را خزان فصلوزم؛ک؛ زییپا

 ریلیدئ)گوزم( وزمک نهیفصل زییپا دهجه سینتورکو ندهیاصل  ضاحاتیا

  مجنونی لیل در.  دهیبخش.  دنیبخش؛ بییشالیشالب؛باغیباغ

  دیگو

  بیشالیتی ن میتن چوقونکی گوزومن

  بیشالیباغ گوزون نیتن اونون



 هایریتوی ها کانیپ نیا ایآ.  ستیای انگار و استعالم؛نکیباشاقالر

 شماستی جو و گندم محصولی ها خوشه زین و. توست

 و  رندیگ بدوش انیسپاه که  ندیگو ناخج که   باشد  نیتبرز؛بالتو؛بالتا

 در.  .ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده تبر دئمکدیر نامند بالتوی آ اورا

  دیگو ملوک خیتار

  بیقال دهیشهر لهیا بهانه ریب السالم هیعل میابراه

  سیندیردیی نیالر توب نیکففار لهیا تابال

 رتیح در.  شانیها جگری عن. ی باشد جگری معن بهباغرالرغه؛

  دیگو براراال

 یده لیئا خبر ده رکونولل دواوت

 ی د لهیائ اثر دارالریباغی آه

 و .همه.  بودن قدر بهاولدوقجا؛وارسا؛بارچه؛بارچا؛

  دیگوی سکندر سد در.  آنها از وپاره.   مقدار همه و. قدر

  جهانی گورد که الر هاش بویی نوا

  نهان دور آرا توپراق بارچه بوگون

 تا سه که کوچک تنبور ایست شبیهساز نوع کی؛باغالما؛ باغالمه

  دارد رشته

  دیگو وانید چهار در.  رفتنی براگئتمه گه؛بارورغه؛

  گئد خوش انیقو وزا نهیشیا  که سحرگه

  سن وقراناق تانکی سار فنا رید گئتمه گه

 وانید چهار در.  ندیگو را وحوش  واناتیح وی آدم بچه؛زغهیمیبار

  دیگو

  نیالر کانیپ طرف هر شیمتراخیچ باش کونولدن

  قانات دمیر ولورا میک ولوبتورا تکی باالس قوش

  است مشترکی فارس با لغت

  دیگوی لطف موالنا.  ندیگو را ومالدار. ثروتمندی .غن؛ی با

  عجبی ن دوشسه هنیالر لکیب کوموش گوزوم

  باخار نهیال نینی شیک شهیهم لیسا

 اخودی

  حج دورور فرض چون سنه نیسی با لهیا سنح   سن

  بارمانک کونول و جان گشت گل ئتسه لرا احباب گر

 در. هست  رشتنی برا و ندیگواورا  کلوج که  شده دوک پنبهپاغنده؛

  دیگو وانید چهار



 شیتمگئ ریبی زال گرک نیس پاغندهی کیا گونی آ یوخ

  میافغانی تیالقی اونو نیهجر که بس قهقوال

 در لغت نیا جز به آمد بقلم بوده فاتیتال در.  است مشترکی فارس با لغت. 

.  نوشتم منهم فرمود اسرار زیعز دوست. باشدی نمی فارس لغت کتاب

 چونکه ریدئ دوز سوز بو نیقاجار خانی فتحعل رزایم ضاحاتیا

ی عرب گاهدانی فارس دونه دونه سوزلوکده تورکجه هیدالترکیمقال

   اولور گلمک راست نهیسوزجوکلر

  دیگو وانید چهار در.  رفته رفتهده گئده؛گئ؛ باره باره

  دور قیقات بس هیی ینوا ولوی فنا

 گئده گئده اوال راق آسان مگر

  دیگو نیریش فرهاد در.  است معروف زیون.  باشدی می پستی معن بهه؛یپا

  هیابی جد ندنیس نکته گورونوب

  هیپا دایتیآس نینی ناغیقا اسد

  شودیم استعمال همی فارس در لغت

رستوران . ونیز .  ندیگو را مطبخخانا؛ مکیخانه؛ی باورچ

  دیگو القلوب محبوب در.  است مشترکی فارس با لغتغذا خوری را گویند.

  دوموریبو دن خزانه نیگئیمه گی دئد هارون

  گتیرسین ناد خانهی بارورچ یمه گین

  دیگو وانی د چهار در.  شدن روانه.   رفتن از امرگئدیر؛بارو؛

  گئدیر انیهر ده ییرسیا کونلوم آواره صبای ا

 یرآختار ریربیبی الر ابانیب و داغی واد

  است مشترکی فارس با لغت

  دیگو وانید چهار در.  هست ایوآ.  ستیای انگارلفظ وارمی؛بارمو؛

  بلبلی میک من شیمیا وخی ندایباغ دهر میک میدئد

  هرگزی میک من دهیگلعذار شیمیا وار میکی دئد

.  )باشیندا(سر و زکلهیون.  گذشتم خود تواز راه در آنکه  از هیکناده؛یباش

 دیگو وانید چهار در

  دهیقاشی آ اول کجتی میری زخم دنی غیت

  نایباش اونون گلدی ی  دیا اد میباش نه هر

ی لیل در.  رفتن وبقدر. )گئدن( رفتنی عنیگئدیگجه؛؛بارغاغه

  دیگو مجنون

 یآچتی نیشگیا قوپوب آهسته

 ی قاچتی اقیا فیضع کجهگلدی



 جو ای گندم لویک شش نکهیا مثل. ویندگ را وزن لویک شش معادلباتمان؛

 لرده بولگه  میزیب باتمان بو البته ضاحاتیا.  ندیگو باتمان کی را رهیغ ایو

 چوخ لودانیکی آلتی باتمان ریب نی زیتبر اوچون مثال لریدیفرقل ننیریب ریب

  اولور

 ترک نیخوان ازی کی نام زیون.  صعب و سخت  مغول لغت به؛باتو

  است بوده خان زیچنگ ابن خانی جوج پسر که خان ابن بصا مشهور

ایکه در روستاها از سقف بام ها  چهیودر.  روزنه؛؛باجا باجه

 باز کنند بجهت تهویه هوا 

 زیون. را گویند انگشت زیون.  رفتنی معن بهگئتدمک؛؛بارماق

  دیگو وانید چهار در. باشد رفتار و سلوک

  آرا گفتار اولی نیلعل توتدوم هدریب بارماقی کیا

  آرا منقار توتار بلبل نیاپراقی گل میک لهیا

  کردن جستجوآخدارماق؛بارالماق؛

 .اگر بوده باشیی باش اگروار اولسان؛؛سانکیبارا

  )وارسا(باشد چون زیون.  بوده هنوزی عنیواردی؛؛کاجیا بار

 چهار در.  )گئتمک(شد روانه و .رفت گئدرکن؛؛رکانیا بار

  دیگو وانید

  هیغمای گئدیر هوشومی نیزلفی نیآغز گورورم چون

  ندانیالم میم اونونی اولد فهمی تیفیک مل که

 اخودی

  عالمدنی ومدی گوز دئییبب نیآغز لهیا زلفون قدو

  هدریب مل  ا   گلدی میک لهیا ترحم هییی نوا

  اخودی

 ی د ائتمه ادی میمتقا تک ای وب زیت تک اوق گلدی

  اری یلدیب یمیغیلی ریآ میمن ایگو آرا عشق

  دیگو مجنونی لیل در زیون. 

 رخشان مهری ندیگئ و گلدیی آ

  عمان بحری لدیگی بارد د ر 

 مبارزان نفر نه تنها که اسگندر قوشون ازی سردار نام ؛یب رب ر بارق

  دیگوی سکندر سد در.  گشت دارارا

 ی سار هر بیریتگی دئد ناای

 ی  بربر بارق همن ررلیئد که

  گرفتن وفرو.  ساختن  مغلوب؛یشیباسالم



نمار اورا و.  ساخت  را گور بهرام گنبد هفت کهی معمار نام؛یبان  هم س 

 ندیگو

  ندیگو را بزرگ مردی مغولی تورک به؛یباقو

ی نم زیون.  بدهد انجام تواندینمی عنیباشاماز؛؛یباشقارماغا

ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده  باشارماز سوزو . بکند روانه تواند

  دیگو القوب محبوب در واردیرکی  الینن گلمز ائلییه بیمز آنالمیندا ایشله نیر .

 ارمازساباشی هاد تا

 ه بیلمزاوت دن مهلک مرشد و 

 محافظت ای و دادن هیتکی برا چوب ای سنگ جنس ازی زیچق؛یباماقل

 را اش ومجموعه  دهند بیترت باغچه وی بمهتا کنار در باغچه ای و طفل

  ندیگو

 دارد. ونیز هست ی عنیواری؛؛یبار

 وبقدر.  هست وتا.  هستی عنیاولدوقجا؛؛واردقجا؛ چهیبار

  بودنش

  بودنش دراولدوقجا؛؛ دایبار

 و هست همهی عنی نیبار وخ. ی را اش همهی عنیوارین؛؛نیبار

  را ستشین

.  ننمودن اقامت.  نرفتن از امر گئدمه مه گین؛؛ نیبارماغ

  دیگو وقیطو در.  )بارماقین(را انگتش زیون.  را رفتنش زیون

  نیبارماغ هد صنم اول میدئد نجه

  نیبارماغ آخر ترک اولی لمادیق

  اولی گورد گور قیلی خودرا میک اونجب

  نیبارماغ بیشالیتی لدیق رتیح عقل

 

  ندیگو را پشت الک توسباغا؛؛جناق باقه؛باقه

 را گویند  تفرجی وجا.  نظرگاهق؛یشلیق؛باخیلیشیباق

  ندیگو را بنگنارکوتیک؛ افیون و ؛یباکور

  عسل؛ بال



 هارا خانه سقف آن با که  شودیم گفتهی درختانی   ها شاخه به؛یباالد

 . یاعنی بچه هست ونیز کوچک هست  بپوشانند

  را گویندجانوران کوچک بچه؛هیباالغ

  باشد ریشمش قبضه و غیت نیب ما کهی آهن؛بالچاق

 ضاحاتیا. ندیگو را  انسان کفل ریز چهیماه.  ران؛ری؛بالد بالدر

  ریلیدئ دارییس هی چهیماه آذاربایجان تورکجه سینده 

  اووشانیس پر؛یریبالد

  را گویند آبادی و شهر زین وی. ماهق؛یغ؛بالیبال

 لغت به.  کرده ستیون.  داده باد بهی عنی؛یباردی ؛بای غنی با

 کامح   وانید وفصل قطع جات نامه روزانه که باشندی جمعی  بای امرا مغول

 از قانون خالف بری حکم اگر کرده روز به رجوع ماه به ماه نوشته را

 ندینما خواست باز باشد شده صادر وانیدی امرا
 جغد؛ قوشیبا

.  خان اوغوز ابن خان گون پسر نام؛رخانیاندی؛با خان ندریبا

  را گویندی غن و نعمت پر مغول لغت به

 در.  است معروف آن پسته که هرات توابع از ستیای محل نام؛سیبادغ

  دیگو وانید چهار

 نیآلس میک ساتسا پسته گر انیآغز مالحت

 آچوقی آغز پشت شور رورئووق سیغ باد که

ونیز بندطناب .  است معروف نیغ با  کردن نگاه از امرباخ؛؛باق

 دیگو وانید چهار دروغیره را گویند 

  خبا هیی ینوا لبهیت قیآچی باش نیالی ینتن

  نادیدستار جبّه خالص وردولوبای ن میک

 ندیگو را رهیغ گوسفند گاو گلهسورو؛؛پاده پاده

  دیگو نیریش فرهاد در

  ادهیز ندنیم وزی یقوز تک محل

  پاده پاده غینکلی وردندااو ونیقو

 نییراپا سرش کهی کسی . سرنگونباشی آشاغی؛؛توبان باش

 دیالبرارکو رتیح در.باشد شده خم انداخته

  مهر ت رک نیدرم انجم گیزله دیب

 سپهری ناو توبان باشمزگور دهری



  .نثردیگو المحبه مینسا در زیون. 

 چوخلودا رمیشالرآسا نیراوزل اوزادیب باش ناد چاه ریب گئجه هر الراو که

  ائدرمیشلر ذکر

 به اقدام.  است کرده شروع . است نموده آغاز؛بییباشالب؛باشال

  دیگو ارهیس سبعه در.  کردنیی راهنما نمودنی کار

 بیباشال ولی یسار شهر الری اندی

 . بیتاشال لولوکیگی اسکی کیا ریب

  دیگو اءیاالنب خیتار در زیون 

 ی ردیگ بیباشالی ناو خضر ندهریگ هظلمات الیا وانیح آب نیذولقرن که

 باشد کرده احاطه باغات کهیی جا وماعم.  شده بستهباغلی؛؛قیباغل

   )باغلیق(ندیگو
  قیباغلی لئب جانی ا شکرین دوری قول نکیرنیا

  قیماقلی ووند دوری س بنده وزونای داغ گل

 سبعه در . اوتورماق اوسدهی زی؛د قورماق باغشده؛باغداش

  دیگو ارهیوس

 ادیبن دوتوراو اشباغدی لدیق

  نهاد هنهوگ چرخ بو نیدعاس هاش

  دیگو وانید چهار درونیز مقابلش؛.  کردنش نگاه؛ ی؛باخاریاقارب

 ی پر اول نارالرد مو تا میباغری کسد

 ی باقار کینیا کینیا هدریب غمزه

.  ندینما تلکم ترکستان و توران که ستیای زبان زیونی . میقدی عنی؛یبابر

  انستانافغ و هند در تبار ترک پادشاه شاه بابر به منسوبی .ناویچ زبان مثل

 عارف و شاعر نیچن هم و است کرده حکومتی الدیم پانزدهم قرن در

  دیگو سیالنفا مجالس در.  بود خود زمان

  دوری وغماسد بلکهی بابر درگاه بو که

  نشستن زانو دوی روباغداش؛؛نداشیباغ

 ی الپارس وی التاز الباء باب

 از قبای عنی  یوترکی عرب از مرکب کلمه ؛ ردونبب   ؛ ببرتون

 وآال.  نددیپوشی م درجنگ زالو رستم معروف ستیا جانور که ببر پوست

  اند گفته تون ببر حیتوض جهت به ببر پوست از نه بوده وید اکوان پوست

  چشم مردمک؛ یس لهیگ ؛گوز ببک 

  خردسال.  بچه.  طفل؛ ؛اوشاق به به



 موغاببادا ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  عروسک؛ چک به به

  للریدئ

  التا معی الپارس وی الباءالتاز باب

ه  دستاربه . مرغ و غیره رانیزگویند   سنگدان و.  حوصلهی معن به؛پتک 

 وطرب شیع حیتفر جهت به انداختن هوا به دستار زیون. فته میشودگ را هم

 وانید چهار در.  جات حواله. خط دست. )پ ته( نوشته.  عسلی کندوپ ت ک؛

  دیگو

  میک هاتیه پتک منردیم ازای ندانیراساق گوز

 ی سن رگور اول محروم من که رتیغیاندیریر

  دیگوی سکندر سد در زین. 

 ی بار رل پتکی اولد چو مرتب

 ی رالریب نیریب هر الراوی داوزات

.  نمودن ریوتحر.  نوشتنی برای عنیبیتیرسه؛پیتیرسه؛؛کایپتر

  دیگوی سکندر سد در

  منه قووت آنجا دن تنگه تری

  منه رصتوف یرسهپت زولماا که

 دیگوی سکندر سد در. است نموده ریوتحر.  است نوشته؛ بیپت

  بیائد ثاقیم و عهده بیلیق دهسوز بو

  بیتیپ خط همن ورورالرد شیارمآپ

  اخودی

  کوچ حزم ولدوالرا بیتیپ منازل

  کوچ عزم الریلدیق تیا وبیقو

.  ستنی ه نوشتهپیتمکدور؛یازیلمالیدیر؛؛پتماکدور

  دیگو البرار رتیح در.  است نی هستنمود ریوتحر

  کتاب کدورپتمی قیطر اول

 خوشاب درّ  لهیا نثر لهیا نظم

 سد در.  کندی م ریوتحر.  سدینویمپیتیر؛بیتیر؛؛ دوری پت

 دیگوی سکندر

 ی نیس افسانه خیتورا دور وبیقو

 ی نیس کدانهیدرّ  کانیا دوری پت

  دیگو القلوب محبوب در.   سدینوی مپیتر؛پتر؛

  دور دهیپسند وزودی ریتحر که محرر

  وزی چهگر یاو ریب به ریب اگر



  دیگوی سکندر سد در زیون

 ی دیا هراسان میطبع که تیغا

 ی دیا آسان قتاو تریپ آنجا وزی

  دیگو وانید چهار در زیون 

  منی البیای س صدقه زیس تریپ چونی دعاس گوز

 نایطورچکدیزی تار ندنیس رشته میجان تار

 ضاحاتیا. نگار خیتار.  سندهیونوی . منش. ریدب ؛یچیازی؛یپتکچ

 نیقاران مال.  ریدئمکد ماقیقو داغ ندهیاصلسوزو ماقازی سوزلوگونده تورک

 زیب سهی  ندیای ک اولسون لریدئی ازی داغا والنیقو نهیبدن نینسانالریا اخودی

  کیرید شلهیا سوزونی ازی نهیری تمکیب اوالراق شیالنی

ایضاحات گوردگوز کیمین میرزه فتحعلی خان قاجار با سوزونون ایدامه *

  سی پ سوزونده داوام ائله ییب منده اولدوقو کیمین گتیردیم 

  ندیگو هفته روز نیدوم.کشنبهیبازارگون؛

   باشدی قناد نوع از کهایست ی نیریش نوع کی؛باستوق

 ویندوغیره را گ دشمن از خوردن شکست.  تیمغلوب؛ باسقوق

 حک رهیغپارچه و کارتن و کاغذی رو بر کهی نقشباسما؛؛ باسمه

  شودیم کفته هم  کردن چاپ به.  کنند

  یبلدچ.  راهنما.  سرکرده؛ی باشج

  ندیگو را زانیم برج؛اولگو باش

  شدن بسته؛باقالنماق

  دیکن بسته.  دیکن مهار.  دیکن بند.  دیببند؛نییباقال

  دیگو وانید چهار در. 

  نیرمید نییباقال بیسانجی شاخ مژگان دایآلن سرشک

  شیولما انیزچوخ  اوندان هلکیا میک نین لیس بو ولونی

.  اوست انگشت زیون.  ستیای رفتنگئتمه لیدیر؛دور؛یبارماغ

  دیگو وانید چهار در

  زاهدا دوریبارماغ رتیح ندانیآغز نیقدد

 ی نیمسواک اوز انیباش عصای دنیا سال داتاوت

 چهار در.  است رفته که زمان آن ازی عنی؛گئده لی؛ی بارغال

  دیگو وانید

  ندنیآل گوز تا چرهیا باغ کانیت گل دور اوق سرو

 ی س رخساره قدو ونگلرخ سرو اولگئده لی 



 اخودی

  گئده لی سنی ول کونلوم گوزی ردیا 

  اوت رانهیو اولی وشتد و خرابی لدیق سوی ونب

  دیگو وانید چهار در. دیرم()گئ رومیوم.  بروم م؛گئدی؛یبارا

 شیمه لمگ میک گئدیم هدریب وزای هانس هیخدمت

  شیا گهاوز قرادن ووزا نیکام اوز دن کیل رهیت

 دیگو وانید چهار در.  شد زوال و. رفت ؛فرویباتت

  وگل سروی اولد باد بر باتدی نرکسی دباتی آی انکی 

  وزا قدو نه اربی کنیا گوز و قاش نه هللای تعال

  رهیغ و تونبان بند مثل.  شهیر.  بندباق؛غ؛با

  دهند هیتک  باشد  ختنیر فرو حال در دهیخم وارید به کهی چوب؛ باغام

  ندیگو را روده؛رساقیساق؛باغ باغه

  کردن نگاه باهم ؛شماقی؛باخ شماقیباق

 آمده ریتحر وبه.   شده نوشتهیازیلی؛؛پتالدورکان

 دیگو مجنونی لیلی . دآور ریتحر بهی . نوشتیازدین؛نک؛یپتد

  الدوریق چون نه نیتدیپ میکی ن

  خودی ب اولسا میک ریلیق لسایق هن

  دیگو هیاخالص هیوقف در.  نمودن ریوتحر.  نوشتن از امریازدی؛؛یپت

  وارد هن ولورای دم غه نیطبع

 عطارد نییآلما غهی پت وزا

 مثلی عنییازیردی؛پیتیردی ؛بیتیردی؛ ؛ کیپترد

  دیگو وانید چهار در. .ونیز مینویسد)پیتیردی(شتنوی م نکهیا

  میک ازی ینیشرح واوت هجر کمئد

  مکتریپ ولمازا خامه و صفحه یانار

 فرهاد در.  ندیگو را واناتیح نیهمچن وی آدم ران؛پ ت؛ب ت؛بود

  دیگو نیریش

  محکمی لدیق قولونی ک ال ریب

  هم نیالر بتی کیا لینا ریب هنی

 در.  تو  کتاب از و نامه نوشته وازازی عنییازیندان؛ندن؛یپتک

  دیگو وانید چهار

  میتاپتد جان گوروبی نیسواد ندنیکیپت

  میتاپتد وانیح چشمه چرهیا ظلمت



 در.  کندی م ریوتحر.  سدینویمی عنییازیر؛پیتر؛بیتر؛؛یپتکا

  دیگو قطعات

 ولورا هامیا کهی معن خاصه اگر

  ولورا حلوام گییپت وزی گونده اونون

 ی سرا کامل اولسا اگر نقطه هنچ

 ی آ اوتوز نیلیا اوتوز یتردیمپ

 تمام سالی س در را شاهنامه که باشدی فردوس دریی نوا حضرت منظور

  کردمیم تمام ماهی س در داشتمیم مجال اگر من دیفرمایم نمود

 فرهاد در.  بود شده ریتحر چه هریازانی؛پیته نی؛؛یکاننیتیپ

  دیگو نیریش

 ریتحر فرخنده اول دهشهزا وبیوخاو

  ریربیبی ردیتگ بجا دیگینیتیپ

  دیگو نیریش فرهاد در.  کرد ریتحر.  نوشتیازدی؛؛ی پتد

  میمن غه میجانی دئد کریپی دیپ

  خلوت عزمی لدیقی قوپد روان

 اخودی

 مکتوب طرفه ریب لهیدردای تدیپ

  مرغوبی لفظ هر میکی سطر هر ئمکد

 در. او کننده ریتحر و. او سندهینوی عنییازیچی؛؛ یسی پتکوچ

  دیگو القلوب محبوب

 ماسیا الردنی اخشی دور امانالردنی چه اگری سی پتکوچ

 ماسیا امانالردانی نواوز هنی طعم قیلی اخشی مندن امما

 القلوب محبوب در.  دیگرد ریتحر. شد نوشتهی عنی؛یازیلدی؛یلدیپت

  دیگو

 یتدیلیپی تیفیک نینیی نوا کدنیپت بو

 ی لدیق قسم روح اونو

 دیگو مجنونی لیل در.  را ونوشته.  نی؛یازی؛ین ته؛پ  ین پتک

  نین سهیک مهری نویسو بیدقاریچ که اول ولمازا خط

  ورد بیلیتیپی تیآ رحمت هنیس فهیصح گونش

 در. نگار نامه.  سندهیونو.  نگارندهیازان؛؛تنیتن؛بیپ پتکان؛

  دیگو خودپسندان وصف در االقلوب محبوب

 رالیق گمان کّشاف پتکان هللا جار نین انیهذی نمعی ب که

  دیگو نیریش فرهاد در.   شده نوشته مکتوب یازیلی؛ک؛یل پتک

  کیل پتک ولدیا اسمی خدا ندا جیلیق



  کیل کیتیا شیتاپم دن اسم بو اول که

  بیوفر مکری معن به.  بایناز.  بیومه.  وزشت.  بال آفتاره؛یپت

  دار نقطه الحا معی الپارس وی الباءالتاز باب

 حاشا.  راحتج وجراح.  خواننده ریوپ.  سندهینو؛باخیجی ؛ی بخش

  دیگو  البرار رتیح در. کردن

 الری خشاب گلیر بو گرچه دا سارت

  الری خشای گلیری اخشی هموده ک تر

 یاخود 

  الری اخشب صفت رغویواو

  الری اخشی کیل جرگه غوریا

 در.  دارد نگاه را شرابکه . گذارندی صراح برسر کهیا کهنه پنبهپ خته؛

  دیگو وانید چهار

  میک پ خته ندنیس لولهی صراح بیر آل میحکی ا

  دماغی محرور ائدسه واقع نچه قیقانل ولورا سود

 معروف ستیای شهر نام؛ب نجا

 خروس ؛ب دنوس؛خوروز

 باب الباءالتازی و الپارسی مع اتراءقرشت

 یرین گوید جوان آزاده مرد . در فرهاد شب رنا؛

 نه برنا سرو زاد بوستانی 

 گوروبدور اوندان آسیب خزانی

 به معنی تیکه وشرحه باشد . در فرهاد شیرین گویدتیکه؛پرکند؛

 دئدی باخ کیم ای جانیم پیوند

 لبین لعلی گلیب باغریمدا پرکند

نام قبیله ایست در ترکستان . ونیز نام والیتی ایست در ب رطاس؛

والیت خوش موباشد واز پوست آن لباس دوزند . در  ترکستان که روباه آن

 این باب .شیخ شیراز سعدی گوید 

 برطاس در بر میکنم یک لحظه بی آرام ازاو

 چون خار پشتم گوئیا سوزن بر اعضا میبرد 

نام طایفه عظیم و قبیله ایست که نجیب در ترکستان  است . در ب رالس؛

 چهار دیوان گوید 

 خان عارضی نی نه سود سالماق اوت برالس و تر

 بیزی یاندیران چهره بیرده بیر یساقی یاندیریر



 به لغت مغول کاله را گویندبورک؛زک؛ب  

پدر بی سوکای بهادر و او پدر چنگیزخان بوده در شجاعت بدیل پ رتان؛

نداشته به لقب بهادری نایل شده و او منصب سرداری قوشون را به این عم 

رالس گفتند و نسبت تمامی طایفه برالس به وی خود ا یرومچی داده. اورا ب  

  اتصال داشته و طایفه برالس از اوست

شب آخر ماه شعبان را گویند که اهل شراب آن شب را عیش برقندان؛

 زیاده کنند کلوخ اندازندهم گویندشاهد از شعرپارسی

 رمضان میرسد اینک وهم شعبان است مئی بیاورید وبنوشید که برقندان است 

 هم صحیح است . ونیز در چهار دیوان گوید  باغین

 ای نوایی بیزی یاد ائدرسن برقندان گونو 

 ایچسه جام جم دئییب ثانی افریدون قدح

 لغت با پارسی مشترک است 

 معروف استپرپرک؛

یعنی برتری . ونیز بزرگی . ونیز اسبابی ایست که زنها برسر برسری؛

 میزنند. در سد سکندری گوید 

 جوجی نه برسریچکیب فتنه یا

 قیلنج شکلی دن سد اسکندری

 نام والیتی ایست معروف . در سد سکندری گوید بربری؛

 جوانغاردا مغرب ایلی بیر ساری 

 یانا ساری ب رطاس وبربری

کسی را گویند که تسخیر شیاطین داشته باشد . در چهار پری خان ؛

 دیوان گوید 

 گتیرین دفع جنونومدا پری خوان یوخ طبیب 

 اول نسب دور پری هم کیم نه شیدا ائیله سه کیم 

پسرگمار ابن یافث ابن نوح . ونیز نام روباهی سرخ رنگ که از ب رناس؛

 پوست آن پوستین دوزند 

ایضاحات آذاربایجان تورکجه پ زگه . ندیگو را استخوان دنیترکک؛یپ رت

 گویند هستمعروف  مثل آنالمیندا ایشله نیر.

  امانی کیپرت دان قینیس و قیخوارل اولومدن

  اندازند اسبی بررو که  ندیگو را اسب پوش نیز؛برندق

  دیگو سیالنفای مجال در.   ندیگو رای سینو فرمان؛یپ روانچ



ی پارس با لغتی . دیاراوی دخل هم هد  بتقر   و ابتین وی ولدای پروانچ

  هست مرکب

 رینف مانند آنرا کهی ته انیم باشدی شاخ؛بوغو؛بورغو؛بورقو

 آب دهند چیپ چون کنند نصب انبار آب و برکه در باشدی آلت زیون.  زندشنوا

  است مشترکی پارس با لغت.  دیآ

  دیگو رومی موال

 یساعتی ماند باری ب معرفت ابیآس گر

  زنم بورقو و نمیشین به فلک هن   فراز من

  دار نقطه بازی الپارس وی التاز الباء باب

  تصور سر اصالحتزیین.. شیآرا؛ب زک

 معلم زیون. . بودزیپرو خسرو ریوز مهر؛نام بزرگد؛یام بزرگ

  دیگو نیریش فرهاد در. باشد زیپرو خسرو

  طربناک به یلیئا اونو دیام بزرگ

  باک مووخدوری میک لیغورماغیقای دئد

 گذارند سمانیر و سازند اطفال که دندانه مّدوری کدو پوست ؛پ زالوق

  اوردیب صدا به دهند شیگشا تاب

ه؛   دیگو وانید چهار در.  باشد باسما همانی معنباسما؛ب سم 

  لباسی ماو اونا گرک نیعذار دوریآ طرفه

 ی لج   زر نالیق اسماب تنگه تنگه نییآ انجم

  دیگوی سکندر سد در.  توی وبند.  تو شده بسته؛نکیبست

  ارجمند نوع بوی ائتد حق میکی سن

  بلند جهتک لهیب دور کیبست که

  نیالش معی  الپارس الباء باب

 کنایه از پنچ تن آل عبا باشد.. باشدیم هللا اءیاول خمسته از هیکنانه؛یپشم

  دیگو وانید چهار در

 ی ن رشته زر البیت لهیا دن نهیمیپش ائدر عور

  ذیلذ گورمز س عان میک اونداقی حلوان شاکیا میک

 اخودی

  که اوردوم هد نهیپشم نچه

  عبا آل میپناهیی نوای ا

  دار نقطه نیغ معی الپارسی التاز لباءا

  ندیگو را سرخ ز ......................نشد خوانده کلمه نصفی معن؛ب غل نقاد



  ندیگو را کت را  ؛قیآرخال؛غلتاقب  

  باشد ی کوه گاو نهیونر.  ندیگو را نری آهو؛ب غو؛بوغو

نجاق؛  ندیگو را اسبی پا دست نیریز قلم ب غ 

  ندیگو را الهک؛بغتاق

  دار نقطه ف معی الپارس وی التاز و الباء باب

  دیگو نیریش فرهاد در.   است معروف؛وزی فپ  

 ی جنگ ریش هم ندهیال  ریش گرک

 ی پلنگی بار بییاولما ریش اگر

  وزی تک پارس اولسا جمع سایا خ وی

  وزی فپ   ریغ وخی یحاصل اوالردان

 یوالپارسی   التاز الکاف مع باب

 رتیح در.  ندیگو را توشمال ابجدی با با.  ساالر خوانی عنی پ کاوول؛

  دیگو االبرار

  اونا قول ریبی دیا ارو آرا خدمت

 اونکا پکاوول  هدینخدمت یپا

  ندیگو را دوشاب؛کمزب  

؛  در.  بندندی م جنگ روز در انیسپاه که  ندیگو را نهیآ چهاربکتر 

  دیگو البرار رتیح

  دنیخفتان و بکتر اوروش خسایچ

  دنیکتان للهح   طرب سهی ئگ

  را گویندافروز بوستان گل؛ی بورکی ؛بئیبورک بک

  شرابی نوع؛ یپ ک  

  الم معی الپارس وی التز االباءو  باب

 کردندیم درست گ ل از کهآرد  هغلّ  انبارکوچک؛ یکند پ الل؛

  ندیگو وانید چهار در ندیگو را  گ نگ و اللپلتک؛ 

  چکسه نوا اگههن انوندشوق لب وزوا اولیی نوا

 پلتک اول  دوقجابودور کهی طوط بلبل ویرماز دم

 قپجاق دشت در ستیای کوه نام؛ک لخان

 تخم مرغ فاسد شده را گویند؛پ لق ده



  )بلغارستان(معروف ستیای تیوال نامبلغار؛بولقار؛ 

 ی س دوشرگه اوردو.   ندیگو لشکررا نیمع محل؛لجار؛بولجارب  

  ندیگورا  جوانب و اطراف وی  گ خورده برهم؛بلغاق؛بولغاق

 ندیگو را برنج طعام؛لویالو؛پی  

 او دماغ کهی اسب زین.  چشمه؛الق؛بوالغ؛بوالقیالغ؛بیب 

  دیگو وانید چهار در.  باشد داشته چاک

 ی منزل افسر نیباشیی نوای ائتد نیالیخ

  الغیبی کیا اولوری جار دن تپه ریب که ندن

  النون معی الپارس وی التاز االباء باب

 در شراب خوردن در که عالمت وی نشان کل به.  ندیگو معتادرا فرد؛ب نگ

  رسد بهم صورت

  مشابهتش.  شباهتشاوخشاری؛؛ یس مه بنزه ؛یبنکزش

  شدن هیشباوخشاماق؛؛ مک بنکزمک؛بنزه

  باشدی ن خورده کهیا تره.  معلّق زینی  . خبباز؛پ نجر

 در  اسبان بستنیی جا باغالماق؛؛ائتمک بند ک؛یبنم

  خانه امی یعن. ی  چاپارخانه

  خندق؛بوندوق ب ندق؛

 فنجان؛پنکان

  دیگو وانید چهار در.  باشد دیق در که ندیگو رای ریاس؛یبند

  مصر نباتی بند النه ریب شوقوندا نیلب

 هم نیچ نافه پوش پوست ریب دانیسوداس نیخط

  واو معی الپارس وی التاز الباء باب

  زبان نیابو دیل؛ ؛لیبوت

  خان زیچنگ هشتم جد زیون.   ندیکو رای کوه نرگاو ؛بوغا؛ب غو

 زیون.  اوردیب سرهم رهیغ و زخم  نکهیا مثل ؛ سه تریبوتارکا؛ب

 وهم چنین ب روید.وسبز شود..  شود دایپ او زیون.  شود داده بیترت نکهیای برا

  دیگوی سکندر سد در

  لهیا بیترت بو همی نیسی کیا



 لهیا بیز نتیزی ارو یتیرسهب

را  رهیغ  ومزرعه نهال زدن جوانه؛تمکی؛بوتاک؛ب بوتماک

 زیون.  )پوتا( واناتیح وی  آدم فرزند و بچه زیون.  ریت ن ه نشانه زین.  گویند

  شود بافته بایدی رو بر کهیی گلها و نقوش

 جر  .ز  کبکک؛یکهل؛بورکا

  )اوست(باال به یکم زیون.  ندیگو را ریگی گشتونیز. پهلوان؛ نر  بوکا؛ا  

 وانید چهار درونیز گلویش ..  توی گلو؛نایبوغزونکا؛بوغاز

 دیگو

 شراقیاخی وندانیسو وانیح ازینابوغیی نوای ا

 نیزادی جو سرو اول ئده لیا قتل سورار گر

 مصرع.  درنده ستیای جانور.  ؛گرکبورکا؛قورد کا؛یبور

 ی قوز لسایق طعمهی شیک کایبور

 چهار در.  است  شده آلوده و.  شده تهآغش ب؛یالنیب؛بیبولغان

  دیگو وانید

  چرخ صبح هر ائدر چاک نیخاسای هگول بینبوال

  وار وانهیدی میک من ایگو ندهیعشق گونش ریب

 بهم.  است شده شانیپر زلفش نکهیا مثلب؛یرداشیب؛پیبوترات

مثل اینکه هیزم وغیره از گسیخته شده کم کم باعث ریختن . است خورده گره

  دیگوی سکندر سد در د .بشو

 بیبوترات آرا بحر ونوتور جهن

 بیبات زدهیدن هم توقوب زدنیدن

انگاری شمع و غیره با فوت . است کرده پفی عنیپیله ییب؛؛پوالب

 دیگوی سکندر سد در کردن خاموش بکنید.

 قیل رهیخ به یپول لسایق طفل نجه

  کیل رهیت تاپار انجم شمع نجه

 وهم.  زده وجوانه.  آورده در سر نهال.  دهییروب؛یتی؛ب بوتوب

.  است گمراه وقبول.  شده میتسل مطلب زیون.  وستهیپ بهم رهیوغ زخم نیچن

  دیگو مجنونی لیل در

 ی کماه بوتوب نیشیا ادهیدن

 ی تباه اولماغا هم عقباده

حساب  اتباءدارا از اسکندری دعوا در که بود قلماقی وال نام؛بوغرات

  میشد



 و. لیتاوشانج مغول زبان به.  ندیگو را عقابوش؛قاراقکوت؛ربو

  دیگو مجنونی لیل در.  ندیگو هم قارتال

 بورکوتی کیای دی   دانیوخاری

  قوتی ن جوانهی کیا الریلدیق

  است کرده ذبح ونیز. است دهیبر را شیگلوی عنیبوغوزالب؛

  شدن پراکنده و منتشری عنی؛بوتراماک

.  )بیت(دنییرو از زامریون. گویند  و حیوانات را یآدم ران ؛بوت؛بود

)پوتا(ایضاحات آمدهی آدم فرزندی معن به زیون. داشتن نیوتمک.  کردن وقبول

آذاربایجان تورکجه سینده بیر مالین و یاخود یئرین آیریسینان باهالی وقیمتلی 

  دیگو وانید چهار در.  اولمالقینا دئیلن سوزدور

  زخم ریغ شمزیتی ندنیاهل عالم

  یتب هسوز بو کونولی ل احتجری ا

 در.  کردن افشان و نمودن  شانیپر از امرپیرداشدیر؛؛ بوترات

  دیگو وانید چهار

  لیق شانیپر انداآچ وبوره نیساچداراقال

 بوتراتی نیس بحره جان نادنیسواد آفاق

 هم بولماق.  ندیگو را شده خرابونیز. خرابداغیلمیش؛بولباد؛

 درت داغیلمیش اصلینده ریخته شدن دئمکدیر .ایضاحا.  باشدی می معن نیبد

  دیگو مجنونی لیل

 بولباد سپهری شیک ریب جز

  ادی نیمیک  اونون نهی وئرمز

  بودن وتوان.  شدن تواناوال بیلمه گین؛ق؛یآلماغل بوال

.  نکند سبز نیزو نه رویاند.اگری عنیبیتیرمه سه؛؛بوتکارماسا

 چهار در.  کند قبول و.  دینما نیتمک اگر زیون.  اوردین بهم سر اگر زیون

  دیگو وانید

 سوزو یندیا ریروئ نیتسک یتیرمه سهب دن وصل

 ی دیا افکار دنیهجر میکی نیدرد کونلوم خسته

به  آغشته.  شده  کردهی رنگ به مخلوطی عنی؛ننانایالغان؛بوی بو

  دیگو وانید چهار درورنگ شده .. رنگ شده

  نیهجر غم جکتی یس پرده جان آرا قان ننانایبو

  گورجک خزان اولموش آل که دوری برگ دانیباغ کونول

ی ن وشده.  شد خواهدی عنیاوالسی دور؛؛ دوری بولغوس

  دیگو وانید چهار در.  است



 سرنگون اوالسیدور آخر تکی طاق فلک چون

  بلند سر جا فلک ئتمکا سود نهی نیطاق نینی رفع

  اخودی

  ولورا میک دوراوالسی سریّ م غینکلی ین وصل

  ادبی ب تیبغا من و مزاج نازک میدلبر

  دیآ بوجود او از هیما وباشد  نهینر که دار دوکوهان شتربوغور؛

  نمود وسبز.  دیانیرو زین و. آورد بهمی عنیبیتیردی؛؛ی بوتکارد

  دیگوی سکندر سد در.  شد وخواهد. شودیم؛ اولور بولور؛

  قیرفی ا عدم زیب ولورا آخر چو

  قیرفی ای دم بو اقتوت متیغن

 شانیپر و متفرقپیرداشدیالر؛داغیلدیالر؛الر؛یبوتراشد

.   سوزدور لنیدئ قیرداشیپ ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. شدند افشان و

 دیگوی سکندر سد در
 الریبوتراشد ارساو خوفوندان اولوم

 الریآشد انای ریبی ریهرب بیقاچ

 چهار در.  دینمای م منهدم و خرابی عنیپوزادور؛ بوزادور؛

  دیگو وانید

  نینیی نوا وغم درد پوزادور کونلون هن

 یکه دکونول لبهیت اوشبو و دوری رئی اول چو

  دیگو وانید چهار در.  را گویند کرباسبئزلیک؛؛بوزلوک

  دلکش مهوش مالحتده لباس گرک

 بوزلوکی تن گر و اولسون قیل حله ءینیا گر

 زیون.  کندی م نیتمک زین.  آوردی م همسرب زیون.  دیرویمتر؛یبوتار؛ب

 قبول کرده گردن مینهد
  شده نیچناولجاق؛بولغاج؛

  دیگو وانید چهار در.  هایرانیو.  هایخراب؛بوزغلوق؛پوزقولوق

  تیائش نیسی کیا ریب یتیردی الر وزقلوقپ اول

  هجر رانیو نیائو کونلوم  بیخی میرانیوی لدیق

ی م سربهم زیون.  کندی م وسبز . اندیروی م؛ ریریتیبوتکارور؛ب

  کندیم نیتمک و وار دیام زیون.  آورد

 در. نمایدی م شانیپر و افشان.   کندیم متفرق سه پیر؛بوترار؛

 دیگو وانید چهار

  یوخ سود چکمک آه  هردم کونلوم دوری زلف 



  ایماسسه پیری گرد عنبر مشک هیهوا میک

 بهم سر زیون.  دننش دهییرو از امربیتمه دیگینیز؛؛زیبوتمانگ

  نکردن قبول و نیتمک زیون.  اوردنین

 سد در.  دیشویم  زیون.  بود دیخواهاوالرسیز؛بولغونکوز؛

  دیگوی سکندر

  زیخ صبح اولوب زیگلر هدی مئ ولونا

  زیر اشک اوالرسیز اوچون ریب ریب که

ایضاحات البته هر قمیش دن شکر . ندیگو شکررای نق میش؛؛زیبوکل

  دیگوی سکندر سد در اولماز. 

 زیبوکل بیگل قیآرت دن تینها

 زیخ شهد آرا داغ بو اسارو ولوبا

  دیگو البرار رتیح در.  ندیگو گلورا؛؛بوغاز بوغوز

  اولوب آزار هم ده تسهی دنیناریچا

  اولوب افکار بوغوز خود دایوتماغا

 به لیمای کبود زیون. راباشد خی زیون. ندیگو را کرباس بئز؛؛بوز

 از است از امر زیون.  بینج و میفه مرد زیون.  رنگ لین اسب زیون ی .دیسف

  دیگو وانید چهار در.)پوز( نمودن خراب

  میک نیز زاولما نانداوی رداس زاهد چونی من

  وزا پاره صد اول قیال هم یوخ دا قیمالیپ باده

  اخودی

  بیسالی طرح جفا مولکون کونول نیسی بوزغا مهین

  وزبی نیطرح جفا ده کوزمتی ری گونیم بو ریب

 در.  دنیگرد ومتفرق.  شدن شانیپر از امرپیرداشیر؛؛زیبوترانک

  دیگو وانید چهار

  غلو لمایق مایجانی تقو زهد و صبر و عقل

 پیرداشیر انیهری ندیا دورما شوخ اول مستی خدیچ

 لغت وبه. )گوتور(باشد برخواستن حکم مغول لغت بهپوس؛بوس؛

 بخارهوا زیون.  منقبض آدم زیون. هست)پوسقو( ردنک نیکم از حکمی جغتا

  شودیم ظاهر کوه از که

  شد ونخواهد.  شودینم؛بولماس؛اولماز

 چهار در.  است نکرده خرابی عنی؛ شیش؛پوزمامیبوزمام

  دیگو وانید

 ی دانیش مجنونی من گردون شیوزمامپ تک اونون



 ی امکان کوزمد مازتاپ سایرلیآ وتکاوز دور من که

ی لیل در.  نیبرا سابق و. شیپ  از یعنیگئجمیشدن؛ ن؛ید هبورن

  دیگو مجنون

ستی دنیاگئجمیشدن  هم   ولا راق ج 

ست تند دن تازه هم   ولا راق ر 

   برهم زده شدن .ونیز آغشته شدنبیالتماق؛؛بولقاتماق

. انگاری آب حوض و غیره را  شودیم شده درهم؛بیالنیربولقالور؛

 گل آلود بکنند 

  نیا؛بو

.  بزرگ و اریاخت صاحب.بزرگهوندور؛یوکسک؛وک؛یبو

 سوزونو بزرگ فارسالر ضاحاتیا.  ندیگو رای قو و بزرگ زیچ هر زیون

   بالریآپار سوزوموزدن وکیبو اخودی کییب   میزیب

 دهید خسارت نیزمی معن به و.  دهیرس زیون.  خورده تاسف؛شیبوشم

  دیگو وانید درچهار. آمده هم

  کدورت سالسا چرخی رسا کونول پاک نه

 شیبوشم نه لسایق رهیت هیسا هگوزگوسون زالل

  نموده نیتمک زیون.  آورده بهم سر زیون.  دهییرو؛شیتمیش؛بیبوتم

 ضاحاتیا. باشد د رراج که. ندیگو را ماده قرقاوول؛بوزالغ؛بوزالق

 سوزونون(ق) هممشه سوز(غ) چاغالردانی اسگ زدهیمیسوزلوکولر میزیب

 کیل گونده زیبی ک بو سوز اصل امما بین شلهیا نهیری

 زدایمیالریازی ده شلدسکیا سوزون(غ)زدایمیقالریشیدءدان

  قییازمالی سوزونو(ق)موطلق

 ؛هدهدیببیب؛ بوبوش

  رهیغ و خروس تاجبوبوک؛

  داغ و. شانیپر و افشان و.  پراکنده؛ رداشماقیبوتراشماق؛پ

  شدن

.  ندیگو را هشد ریگ گلوی  هیگربوغز ائله ییب ؛؛بوخساب

  معشوق هجر در عاشق هیگر زیون

 انیز زیون.  است خورده تاسف زیون.  است دهیرسیتیشیب؛؛بوشوب

 نثر. دیگو سیالنفا مجالس در.  است دهید خسارت و

 ی ولدا مالزم مخصوص یتیشیب هنیخدمت دیسع ابو سلطان 



 وانید چهار در.  نشود اگر زیون.  نباشد اگر؛اولماسا؛ بولماسا

  دیگو

 یی نوای وئرد جان ونه زلف گیندنیل لیغاف ارو

 آگه اولماسا ادگریص دامدا اولور دیص

 نیزم زیون.  کیبار تنگ و سخت راه.  سنگالخچانقیل؛بورتاق؛

 سد در. زمین شده شکافته و دهیترک موضع دره و .ناهموار و بلند پست

 ,. دیگوی سکندر
 ی دیا داغ وکیبو ل نگ دا میآلن چو

 ی دیا بورتاق وولی وی اننی داش

  دیگو وانید چهار در زیون 

  دا اوچارقوش میکی قنات ممتیه ائت حاصلیی نوا

 ی بورتاق دشتو مانع نه هد مقصد دا نالیق هوا

  اخودی

  اردورو میک هد نیاوزاحوال ساچ ندامت اشک آچ گوز

 بوتراق ولونی آخساق نیآت رهیت توتون رهیخ گوزون

  اخودی

  بوتراق ولی رهیت دان .اوزونی واد .اقریا مقصد ولورا

  ائت سبکبار اوزون نووکی لوکاوز بیائد سلب ولدای بو

  است حیصح هم نیغ با لغت

 ستیای  سازی نوع زین..  ندیگو را رانهیو.  خرابهبوزوق؛پوزوق؛

.  خان اوغوز از فهیطا نام زیون.  باشد داشته میتارس شش تنبورکه  بنام

 زلمکیتم و مک ائله پاک پوزماق ندهیس تورکجه  جانیآذاربا  ضاحاتیا

 بوزمک دوداق اوچون مثالی ک ریوارد بوزمکده ریب.  رین شلهیا ندایآنالم

  سوزدور لنیدئ نیمیک

 دیگو وانید چهار در. 

  ءله نیرای الیخ زلفون آرا کونلوم وزوقپ

  ریتوالن چرهیا رانهیو ریب که دور اژدها

 اخودی

  سنبل نیساچ سرو نیقد لوگ نیعذار نرکس گوزون

  اولموش باغ طرفه دان والرا نادنیالیخ کونلوم وزوقپ

  اخودی

  خشاتدیماو غهی دکانی چخا و گورجکی میقبر وزوقپ

  انی هر پر و کانیپ گوروب اوندا ناد واوخ نیفراق

.  شده آورده بهم سر زیون.  شده دهیانیروبیتیریلن؛؛لکانیبوتکار

  نموده نیتمک زیون

 . ونیز فراوانی ندیگو رای شئ بودن؛بوللوق ؛بولقو



   یپدری . سروری . بزرگ؛وکلوکیبو

نج پوچاق؛  با.  قاراقوروم تیوال ازی بالد  زیون.  ندیگو را خزانه و گ 

  دیگوی سکندر سد در.  )بو چاغ(وقت نیای عنی ابجدی با

  آرا ب ستان شیع ئتمه سنا بوچاق

 آرا انسان شکل دوروری جماد

 )بوغ( کردن خفه از امر زیون.  باشد طیغا. نجاست؛خب وق؛پو

 رتیح در.  نیا تراز سابق و. نیا از قبلگئچرک؛؛بورناجاق

  دیگو البرار

  بورناجاقی دیا  نه رانهیو بوی دئد

  باغ دهونودوری دیای سرای دئد

 تازه که  باشد خوشه زین.  ندیگو را گلو طرف دو استخوانبوغورداغ؛

  باشد زده سر

   .ونیز گندم زار را گویندندیگو را ه ما مرغ؛قیی  ابوغد

.  گذاشتن خصم دنبال  رابه اردو ازی ؛جمع بوقدورماق

  دادن خفهامر به کردن  زیون

  قوشون ساالر سپه زیون.  ندیگو را شتری نیب مهار؛بوروندوروق

 زیون. ربکندیگ گلو در کهیا هیگربوغوزالماق؛؛ بوخساماق

  قمعشو هجر در عاشق هیگر

  دهیگرد رانیوو.  شده خرابداغیلیمیش؛؛ بوزماراق

.  دنیانیرو زیون.  آوردن بهم سری عنیبیتیرمک؛؛بوتکارماک

  دیگو وانید چهار در.  نمودن نیتمک بهی کس واداشتن زیون

  دئیر آسان عالج لماقیق هکونلوم نالیق چاک

 دئیر امکان اونو یتیرمکبی لدیآچ  میک غنچه

 فرهاد در.  همه از شیپ.  نیا از قبلگئچه جک؛؛بورناراق

  دیگو نیریش

 ی ولدا اندازه و حدیب چون صدا

 ی ولدا دروازه بورناراق جاقلیآچ

  جستن تقدم گریکدی بهقاباقالشماق؛؛ بورناشماق



 به  ندیگو رودکی فارس به باشدی وانیح؛؛پورسوق بورسوق

 کاله آن پوست از.  شود چاق بزنند اورا هم چقدر هر باشد سک تولهی بزرگ

  آورند عمل به خوب لباس و

 نکهیا مثلاولقوسو؛اولماسی؛اولونماسی؛؛کیبولغود

  دیگو وانید چهار در.  بشود

  هیفقی ای زلف زنار وگوز کافر بودور گر

  عاقبت شانیپر مست آرا رید من اولماسی

  دیگو قرایبا نیحس سلطان زیون 

  میکی وا سریّ می ولدا تک اولماسی  دولت بو چون

  گزندی تاپتد دنی ضعف طالع لحظه اول  میصوحبت

  دیگو ریالط لسان در زیون. 

  اوغول بایز ریب هد هاش اولی دیاراو

  قول ندهیال اونون وسفی تک اولدوقو

 آوردن بهم سر زیون.  وغیره باشد اهیگ دنییرو؛تمکیبوتماک؛ب

  دادن جامانحاضربه و.  نمودن نیوتمک.  کردن قبول زیون.  وزخم  جراحت

 زیون.  آوردن بهم وسر.  شدن دهییروی عنی؛لماکیبوتکار

 کردن نیتمک قبول

 شانیپر.  ساختن متفرق.  نمودن خراب؛؛پوزدورماق بوزاتماق

  کردن

  دار بچهی عنی؛قیبوتال

  دیرویم بوته بوته صحرا در کهی اهیگ نام؛بوتکه

 تورکجه نجایآذاربا ضاحاتیا.  باشد شکسته که درستی معن به؛بوتون

 )کل( ریلیدئی هاممس اخودی ید ج  سوزونه بوتون ندهیس

 چانه ریز زیون.  بندد جراحت زخم بر که دنبه ریز پوست؛بوخاق

 معشوق و وزنان دختران

  بندند اسبی پا دست به کهی ریزنج؛قیلیبوخاوچ

 ناخواسته. خوردنی سکندر. شده خور پار؛بودورماک

   )بودرمک(افتادن

ی کس غفلتا. خوردنی سکندر عمدا.؛ آتماق قبودورتماک؛بادا

   انداختن و زدن پا از را

 را گویند رهیوغ  درختان شاخ کردن حرس؛ بوداماق



  شدن برهنه. شده لختاوت اولماق؛؛بوداتماق 

   را گویند درخت. ونیز شاخه  شاخه؛بوداق

  ومکان جایئر؛؛ بودال

 زیون.  شود دهییرو نکهیای عنیتا وقت روییدن.بیتینجه؛؛بوتونکاجا

  دیگو مجنونی لیل در.  اوردیب بهم سر رهیوغ زخم نکهیا تا

 ی دیا ده آرا عشق بو که للریا

 ی دیا ادهیز گونه گوندن

  وستیپ کاوکایای د هیما ریب

  دستی دولت وصل یتینجهب

 وانید چهار در.   نکرده منهدم و خراب؛شیش؛پوزمامیبوزمام

  دیگو

 ی دانیشی مجنون من گردون شیوزمامپ تک اونون

 یامکان کوزمد ارچونتاپ. ریلسایا. وسهاوز ندنم که

 وانید چهار در.  دهنده وفرمان.  کننده حکمبویوران؛ورغان؛یبو

  دیگو

  ائتمش ثبت وندالوح گونش گوردومی نینظمیی نوا

 شیمیا دان خورده شاه قدری عال اونو انوریبو

 چهار در.  ینمود رانیو وی . کرد خراب بوزدونک؛پوزدون؛

  دیگو وانید

  وزدونپ نیائو کونلوم میک اوندا اوزدونی کونلومن بیچک

  اوزدون کونول مندن  زمان انوزپی ن خانه محنت بو

.  شما شیوفرما.  تو حکمی عنی؛وردوقونیروغونک؛بویبو

ایضاحات بعضی شعیرلر جغتای سوزونن آذاربایجان سوزجوگونن یری 

  دیگو مجنونی لیل دره چاشقینلیق یارانیر .عوض اوالندا بئله حالدا قافی

 ی عیشف ایانب زمرهی ا

 ی عیمطوقون وریبوی لئا عالم

  میدئمزد سوز اولسا ونقرویبو نه

  من یوخ  سیق کیل منیدیم مجنون

 حکم و.  اوامرتانیعنی ؛نیوردوقالرینک؛بویروغالریبو

  دیگو مجنونی لیل در. حضرتعالی شاتیوفرما.  شمای ها

 غینکلی قرض هلکیا قالرینوردویبو

 غینکلی فرض هلکیا نیالر سننت



 در.  شدن متفرق از امرپیرتداشمیش؛داغیلماق؛؛بوترانک

  دیگو وانید چهار

  مغبچه ریبی من میک بوترانکی اهل سالمتی ا

  شیم ائله رسوا نوع بو بیخیچ اوسروک ردنید

 مثل زیون.  آمده بهم سر نکهیا مثلبیتن کیمین؛؛ کید بوتکو

  دیگو وانید چهار در.  بوده کرده نیتمک نکهیا مثل زیون.  بوده دهییرو نکهیا

 ی جراحت کونلوم لهیا وصلی دیا  یتن کیمینب

 الریلدیق پاره هنی هدریبی جنلیق هجران

 رای شمع دهان با.  کردن پف.  کردن فوت؛مک لهیپوالماک؛پ

  کردن خاموش

 ال بانکر انانس ادیوفر.  کردن ادیفربویورمک؛؛بوکورماک

. ایضاحات آذاربایجانم تورکجه سینده اوکوزون یاخود اینه گین  صلوات

 چیخاردیقی سسه دئیلیر 

.  تو قطار وهم.   تو همراه.  تو قدم همبویداشین؛؛ نکیداشیبو

  دیگو وانید چهار در

  نیسن نیباش سه ائتمه هدی سه سرو عجب هن

  نیسن نیداشیبو قدایرعنال قدو ولمایاجاقا میک

 زیون.  پوشاندن سررای عنیبورومک؛اورتمک؛؛بورنجاک

  بندند لچک ریز در زنان لیخ که پارچه

 سررای عنیاورتمک؛بورومک؛؛ بورکاماک

ن .ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده بورومک )پوشانیدن(. دیپوشان

ونیز) پیچیدن(آنالمیندا اولور )اورتمک()بستن(سر پوش )گذاشتن(آنالمیندا 

 یر هر حالدا قادین و قیزالری باش باغالماقالرینا دا دئیلن سوزدورایشله ن

 نیع.  امرتان طبقبویوردوقون کیمین؛؛ تک ورغانیبو

  دیگو ارهیوس سبعه در.  تان شیفرما

 ی سورد نیمرکب چو اانی لاو قاصد

 ی ردیگت اونودوقو کیمین وریبو هاش

امر  زیون.  بودن و. شدن از امر زیون.  اریبس.  فراوان.  ادیز؛ بول

 باشد کردن قسمت و حصه رای زیچاز

  مصرع.  بودنمم؛یاولماق؛بولماغوم

  ساندا قیمولماا رسانیلیق نیتعداد احباب اگر



 از زیون.  ندیگو را خانه کوچک م.بچه فرزندپوتام؛بوتوم؛بوتام؛

  دیگوی لیل فوت در مجنونی لیل در.  آمده بوجود من

 ی واچکیبن  لهیب نوحه بیدئ

 ی ها مابوت قودوریاو ریآغ هن میک

  اخودی

  چیپ صفت اول الریا بانیدئ بوتوم

   چیه اثر دنیروحی قالما میک

 اخودی

  اوکورسا گاه بوزالب گاه بییدئ بوتام

  رسایوونه کوکس قینیسی نیداش جفا

  دیگو وانید چهار در.  خودت گردن بهبوینونا؛نونکا؛یبو

 سان  شیسمآ طومار سن دن پکیا نیمشک انونیبو

  کمند نیتاقد نومایبو  میک نیس ه لیب میحالکشگه 

.  کرده نیتمک زیون.  آورده بهم سر زیون.  شده دهییرو؛تنیبوتکان؛ب

  دیگو مجنونی لیل در

  محنت غبار بیاخی ونهاوست

  محببت خار دانیاقیا یتنب

  اخودی

  دوری نهال جننت ماسیا قول دور قدو نه هللا تعال

  ندااو شکر یتنب گل برگ شونغانای گل نالیآچ

 هست  هییاوزبکطایفه ی  سرودمخصوصی نوع؛یبودا

 دیگوی بابر خیتار در.  ندیگو هم ک رک   اورا و.  ندیگو را نیبلدرچ؛نهیبود

 ی ردیای بازار میک بیتیآ لهیای ازیپ نهیبود و قرغاوول فالن که

  دادن تاب و دنیچیپبورماق؛بودمان؛

  دنیچانیپی زیچ به دراخودوالشماق؛بودانماق؛

 شدن دنیکش درهم و.  شدن دهیچیپبورولماق؛بودوشماک؛

 را گویندی ریپ از وصورت رو چروک نیچ و شکنج زیون. پوست

  شدن پوشاندهی عنیبورونمک؛بورکانماک؛

  جستن تقدم گریکدی به؛ بورماشماق

  شود ختهیآم بهم دیشد که ندیگو را  باد و برفبوران؛بورغان؛

  ندیگو زده گرما رشت؛پوران



  ندیگو را نید   نیچن وهم.  گرفتنی کس ازی دست پول قرض؛بورج

 را گویندیی صحرا الله و ازیپ؛ق؛بورجلوقیبورچال

  ندیگو را ماده اردک ؛نیبورچ

 دوواب به زمستان در کنند خشک و چندیپ بهم تابستان کهی اهیگ؛بورسو

  دهند

 در کهی آلت زیون.  شکخ علف دسته زیون.  سهیک بندبورما؛؛ بورمه

  دیآ آب  دهندکه چیپ اورا و گذارند انبار آب و برکه و محام

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را کاری ابتدا و اولایلک؛بورنا؛

 ی آخ بار قدح توت دور خوش هوا

 ی آخ سبقار بورنا اوزون له قدح

  بودنش مقدم؛یرکانیا بورنا

 گذشتهزمان .  شیپ زمانگئچه جک؛؛چاق بورون

  تر مقدمقاباقالر؛؛راق بورون

  دیگو وانید چهار در ونیز در آمد .. شد متفرقپیرتدادی؛؛یبوتراد

  پیرتدادی رشررلی سار هر وب ناد میآه دود

 ی ادقوز ن ندایساچ رلکونول اوتلو لی وخسای

 دماغ به بابت ازی . نیب دماغ زیون.  مقدم.  اولایلک؛؛ بورون

 تر برجسته و جلوتر عضو هیبق ازی آدم صورت در کهشودیم گفته بورون

  دیگو وانید چهار در.  هست

  لئای نیبورنی توتد که آفت ونابورنی شدیتی

  دماغ ندهگ  ی ولدا شمع چون لهیای لوق باروغ

  اخودی

  اورتا  بورونی من اولسان سالور اوت دا اولوس

  خاشاک کریگ دورالیتوتاشی داوت که ندن

  اخودی

  ادب ترک ائده دور قیقارال وزا  بیارغآ باش

 ی اننیعص لیق بورنا دن ئیله مزا رتیغ دوست

  اخودی

ست چونی دآچی نیشکاف خآر واسو   ج 

رن بورون م  ست دیباغالی ناووم    ر 

  اخودی

  راغدانیق بورون وکونی لهیا دور



  دان راقیای ول نایباشتوءالن 

 دهیرس بهم رهیغ و زخم نکهیا مثل است دهییرو؛بیلیتیبوتولوب؛ب

  دیگو وانید چهار در.  است نموده نیتمک زیون.  است

  میکی کردش   اونونی قامت بیه لیائیی نوای ا

 ی نما غاد ندنی  ولدا انیاع  ندهیقصر حسن

 )اءیلن( دهیخمپیچ خورده .بوروالن؛؛بورولغون

 بندند لچک ریز که زنان ومعجر مقنعهبورونجک؛

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو ذئبی عرب به.  گرک؛ ؛قورتی بور

  آرا دشتی اولد دننیغم وسفومی که  میک هر

  مزاردور شمع گوزو قورد مگر وند هر

  اخودی

  تکی تیا پاسبانی بور انیهر

  تکی تیا شبان میدئد نه وخی وخی

  اخودی

 ویارسینیزق گهریبی قوزی بورون

  زیس رقم دور هنی دخل جمع کیکئ

 هیشب سرش عقرب از بزرگتر گزنده ستیای جانور؛ی ا وباش وبوز

 باشد گوساله سر

  ندیگو را فروش کرباسبئزچی؛؛یچزبو

  دیگو وانید چهار دری . خرابی . رانیوبوزوقلوق؛پوزوقلوق؛

 ندایخانمان کونلومی سالد وزوقلوقپ زلفون هیس

  ندایانیآش قوش انارقوز الرسال که اوندا نالیا

  هیترکمان از فهیطا نام؛ی چ بوزه

  نی؛کمبوسو؛پوسقو

  ندیگو را شپش مغول لغت بهبیت؛؛بوسون

 و  آمدن زیون.  خوردن تاسف زیون.  دنیرس وخسارت.  انیز؛بوشماق

  ندیگو را دنیرس

 دیدن انیز و خسارت زیون.  خوردن تاسف؛بوشقانماق

 باشدکه تپانچه گویندی کمر ی اسلحه؛بوشش

  کردن خفه؛بوغماق



ی . ن وشده.  )اوالن( شونده زیون.  ندیگو ار سمورا مغول لغت به؛بولغان

  دیگو دارا تیوص دری سکندر سد در

 ی س خوشه میمزرع وزوقپ اول ولورا

 ی س گوشه جگر اوالن  پاره همن

  اخودی

  زلف نادنیانی یکیا الم لهیا میوزجا اول ویسو لطافت

  ندانیجمال نوالا وره بهر ئیلرا فهم وسوزون بو

 البرار رتیح در.  شوندیم پراکنده و تفرقمپیرتداشان؛بوترابان؛

  دیگو

  پیرتداشانی گه اطفال نادنیباش

  ایاننیاو ملنگ و مست بیلیخی گاه

  کردن ذبحبوغازالماق؛بوغوزالماق؛

  نمودن ذبحی گرید بابوغوزالتماق؛

.ایضاحات ندیگو را حبسی هوابوغوناق؛؛بوغان؛بوغاناق

یکی جوره بیرینین تر واقتی قابیقین بوغاناق آذاربایجاندا بیر بیتگی آدیر ا

 سویوب ییللر 

 زیون.  باشد اش بچه طلب در که ماده شتر دنیکش ادیفربورالماق؛ 

  دهید وماتم.  زده ماتم ادیفر

 و کرکدن و گاو و شیم گاو بچهزوء؛یببوزاغور؛بوزاک؛

 را گویند رهیغ

 بندند رخت بااو که قیسار.  شب چادربوقجامه؛

 ضاحاتیا. وهست.  )اوالر(شودیوم. )اولوب( است شده؛بوالدور

 هم اودا رین شلهیا رید لهیب نیری سوزونون بوالدور ندهیس تورکجه جانیآذاربا

  دیگو وانید چهار در.  رینادیمعناس نیچن

  کنیل خوی زیآغ والدورا نیقی نجه

  ساالدور گمان آرا کونلوم هنی یتکلم

  دیگو انوید چهار در.  بوده ها اوالنین؛؛نیبولغان

  ده صومعه هنی که ولدیا نیاقی

  هالک دانیخمار رنج اوالنین

 بندند کمان گوشه ایست کهی سمانیربوغچورمه؛

  شود واقع درخت تنه در که ستیا گرهدوگون؛؛بوغداق



  گندم؛؛بوغدا؛بوقدایبوغدا

  رشته آشی نوعبوغرا؛بوقرا؛

 ارهیس عهسب دری . کوه گاو نهیونر.  ندیگو را نری آهو؛بوغو؛ب غو

  دیگو

  جنگل اول نلرد دیص ایئگو

  ومارال  بوغو دولو ولدیا واقع

 نیریش فرهاد در.  درحتان تنه زیونی . آدم بدنی اعضا مفصلبوغون؛

  دیگو

  الر بوغون هدریب موکسو زاروی تن

  ردوگونل بیسال نایتار مشقت

  نکیا.  است اشاره اسمایندی؛؛هیبوغ

 بر خصم عقب از که کرده نیکم  رهیغ سپاهی اعضای جمع؛وقتورمهی

  ندیآ

 نکهیا مثل.  کردن جمع.  کردن وتا.  کردن خمبوکمک؛بوکماک؛

  کنند جمع رهیغ و سفره

  بستن را روان آبی جلوباغالماق؛؛بوکوتالماک

  گاهی تهبوکو؛

 ندیگو را ک ردهبوکراک؛

 را  ساری و نیمی طرح عنوان به اهگ جنگ در باشندی جمع؛یبوکراکچ

 ندیگو  بوکراک سول ساررای بوکراک ساق  را نیمی نددار

  ایلوب؛ بوکورولجه

  وغیره توت مانند ایستخاردار درخت؛نیبوکورتک

 چهار در.   شده متفرقدر آمده . ونیز پیرتدامیش؛؛شیبوترام

  دیگو وانید

  میک بونوع قالماغا اولمای سودای شیک ریب

 پیرتدامیشی مینس زلفون سنبل چرهیا عالم

  است کرده رانیو و خرابپوزوبان؛ ؛ زوبانبو

  دیگوی سکندر سد در.  زمان نیا وتا.  وقت نیا تابو آندا؛؛بوچاقغه

ل شیمیا رستیا نیتک داچاق بو ج   م 



  م حل نیک بوزالنسا هردیریب که

  دیگوی سکندر سد در.   باشد دهیخواب تخم سر در کهی مرغبورداغان؛

  انیماک بورداغان بیقال هد کتک

  انیز سودو ااوچماق معلوم نه

  اخودی

  ناب لعلی بطی ئم وندهوزا ونونب

  کباب بط بورداغان دوندهاوس اونون

  بودن وتوان.  شدن توانال بیلمک؛او؛قیآلماقل بوال

 در.  نمود ودوحصه.  کرد رصد زین و افتی زیون. شد؛ی؛اولدیبولد

  دیگو هیفخر در وانید چهار

  دوری عصاس هللا میکل ایگو ماسیا سحریی نوا

  مدانیپاش نکته کلکی ولدا ظاهر که رمعجزل بو

  شدن افتیو.  شدن وموجود.  بودناولماق؛؛ بولوتماق

  شدن ومنقسم.  دنیگرد جدا.  شدن تقسم؛بولونماک؛بولونمک

  دیگو وانید چهار در.  است شده واقع؛؛اولوبدور بولوبتور

  تک نجویا وردولوبا  میاشک نادنیقاش گوزو

  عدن د رّ  اونو ررلیئد دن وجه اوشبو خلق

 اخودی

  تارتک وردولوبا میجسم دننیهجر ارد لئب 

  شییکاریب ریبی ن رشتهی کیا بو ائت رحم فلکی ا

 بهم سر رهیغ زخم نکهیا مثل بیتمه سیندن؛ن؛یدیبوتماس

  دیگو وانید چهار در.  اوردهین

  قیرفی ا اوچموشیوخوم  دننیسه تمیبی آغز میزخم

  دور ازهیخم رنیگت قویاو اوزگه بو ایئگو

 دهیشور زیون.  شدن وآلوده.  شدن آغشته؛النماقیبولونماق؛ب

 ی بشو آغشته رهیغ و لجن به  نکهیا مثل.  ختنیآم وبهم.  شدن

  نمودن ومکث.  کردن درنگ؛بولدورماق

 فوت باهم.  کردن پف خور باهم خوروالشماق؛پوالشماک؛

  )اولوشمک(کردن

  ختهیآم وبهم.  دهیوشور.  آغشته و.  آلودهیالشیق؛بق؛یبوالش

  ندیگو را گروه و فرقهحیسه . ونیز قسمت .؛بولوکبوالک؛



  هیاخالص هیوقف در.  دینبود؛اولمادیالر؛یردیا دوری بولما

 نثر.دیگو

  موجودات میک دا آرال ازل

 نادنیشبستان عدمی  رعناالر
 دیالرولماا ساز جلوه گلستانه وجود

  ندنیخلوت وخلوقی یباالریز تومخلوقا 

  دیالرلمایق آغاز عربده دانیس صحرا قیارلو

برهم .پزندی م  آرد از که قیرق آشبیالماق؛؛بوالماج؛بوالماق

 مال دوغان تزه ندهیس تورکجه جانیآذاربا. المایب. بوالما ضاحاتیا زدن .

 لنیدئ یمگینه سوتی قات لنیریشیپ سوتونن نیوانیح باش ردایخ اخودی نیقاران

 سوزدور

  پاک شده نیونیز .ی ن شده خراب؛پوزولمالیبوزلماو؛

فتار؛بولتو؛بولته   ندیگو را ک 

  کند بسته اورا سر که وانبانچه  چووال بند؛بوغلوق؛بوقلوق

 چهار در. .ویز ویران گردیده  شده خرابپوزوالن؛؛بوزولغان

  وانید

  دیگو

  میک چکمز نهاریز اوخون کونلومده خسته نوزوالپ

 ی ولدا عصاچون  هناتوان اول بوستون دهائو اول

 ایآ.   ستیای انگار استهفاماوالرمیشکن؛کن؛یا بولورمو

  دیگو مجنونی لیل در.  است شده ایآ.   شودیم

  تکلم ئیله جکای سوزون میآغز

 گ می سار عدم کنیولورموااب

  خورده بهم.  آلود گل؛قیالنیبولغانوق؛ب

  کوب مین گندم؛بولغور

 .قسمت .حیسه باشد  گروه و فرقهبولوک؛ل ک؛ب و

 را گویند  واناتیح شاخ؛نوزیبوتکوز؛مونکوز؛بو

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده گرفتن قد.  دار قدبویلو؛؛القیبو

 بویلو حامیله قادینه دئیلن سوزدور 



 قامتی عن. ی گرفتن قد.  کردن الم قدبوی آشماق؛؛الشماقیبو

 ضاحاتیا. ندیگو لهیل شنبهی فارس به که ستیای هایگ زیون.  راست نمودن

    سوزدور مرکب شالماقیبو. ریلیدئ لهیل شنبه نهیسی تگیبی بو  البته

رنگ .  نمودنی وصباغ .رنگ کردن آغشته.  کردن رنگ؛اماقیبو

 ی بکن رنگ رهیغ یا پشم وو مرغ تخم نکهیا مثلرزی نمودن .

  نیرنگ؛قیاقلیبو

  اسلب زیون.  سرپا؛باشی بو

  واندام.صیشخ شخصی عنی؛چهیب و

 ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  قامت به منسوبی عنی؛لوقیبو

  ریلیدئ لویبو نالرایقاد لهیحام

 زیون. خورندینم وندیپ بهم رهیغ زخم سر  دیروی نم؛تمزیبوتماس؛ب

  دیگو وانید چهار در.  کندی نم قبول و نیتمک

  باغبانی ا خماری نیجامی رنگ گل نیتاپماد

  زیخارس شیمیا یتمزب گل آرا گلشن بو که وه

ی گ شرمنده و وانفعال.  دنیکش خجالت از هیکنا؛ماقیقاش ونیبو

 نمودن

 برسر همی تاجی سرخ به لیما  رنگ سبز ستیای مرغ؛ ب ران ونیبو

  دارد

 .وخی؛دوروق ونیبو

 نثر.دیگو سیالنفا مجالس در.  خوردی نم تاسفباتماز؛؛بوشماس

ی معن به.  رسدی نم زیون.  بوشماس بیع آز ندهیس مقابله هند چون نکیول

  دیگوی لطف موالنا.  آمده هم وخسارت  زبان

  خمابا گهیپریک وسدها گوز باس قدم

  نمناک ولساا هقایا اتمازب کانیت

 باشدی گشت به هیشب که  قدحی معن به؛بوستاقان

  ستیای ن شده.  شودیم ایآ؛یاوالرم؛مویبولغا

ی لیل در.  وقت نیا تابو چاغا کیمین؛؛کرویت اقغهبوچ

  دیگو مجنون

  غویقا غا کیمینچا بو گئجه اول

  یوخو  ونهگوز گلمز ایدی



 نیریش فرهاد در.  شد خواهد ایآ.  شودیم ایآ؛بولورمو؛اولورمو

  دیگو

  حال دهکونلوم ولساا صعب دن میلیب

  نال دن ناله وناب دن هیمو ولورموا

.  من وحکم.  من امروردوقوما؛بویوقوما؛بوی؛ رومغهیبو

  دیگوی سکندر سد در.  من فرمان

   نید لهیائ عیمط  قومارویبو نزواو

 نید لهیائ عیشفی نیعجز عذر بیگل

 وانید چهار در.  اش خرابه واش . رانهیو؛پوزوقونابوزوغنه؛

  دیگو

 کوپی زخم سن شیم گورمه ناالن جغد قوناوزوپ گر

  لیق نظاره قوشو ونلومک چکر افغان آرا تن 

به محض بیتن کیمین؛؛یکان ؛بوتادوری بوتارکان

 ندشییرو

 در. کردنن وافشان شانیپر و متفرقامر از رداتما؛یبوتراتمه؛پ

  دیگو وانید چهار

 چوخ داغیتما اوزه گل وسنبولون وزدنا زلف

 چوخ پیرتداتما یی نیا بلبل و گل ندایباغ دهر

  دیگو مجنونی لیل در.  اوی گلو بهبوغازینا؛غه؛یبوغز

  نیدام عشق دا میاغیا باغال

  نیجام شوق درد غزینابوی قو

 تورک پوزولماق ضاحاتیا. ندیگو را خانهیم؛بوزخانه؛پوزخانه

 ده سوزونه خانهیم اودور رین شلهیا ده نیمیک اولماق شانیپر ندهیسوزلوکلر

  دیگو نیریالمتح خمسته در.  ریلیدئ خانه پوز

  ابتر اوزو نهی ده خانه وزهپ

 ی اولدورد ویریب نونیبو لهیا نجیقل

  است مشترکی فارس با لغت

  دیگو وانید چهار در.  نش گرد بهی عنی؛نونایغه؛بوینیبو

  ینمیکی آ نوزوا ونانیبو دوشر زلفون نیچ به نیچ

  نیچ اوزده  نیچ اوزه نیقاش دوشر گوردون چون یزیب

  دیگو نیریش فرهاد در. امروز به تا؛ جن بوکونکاجا؛بوگونه

  کش وغم زار وارایدیم که گونه جنبو

  مشوش چرهیا وزوقپ ریب نالیخی



 دردیدی ..  خسارت نکهیا تا زیونی . خورد تاسف نکهیا تا؛بوشقونجه

  دیگوی سکندر سد

  سنج نکته بیلیقی سار عذر نیلید

 رنجیولدا ی ده تمی خود بوشقونجه که

  ندیگو را مادهی آهو؛رانین؛جیبوزچ

  نیچن هم زیون.  دنیکش از امر؛ ؛بئله لهیبو

.  بکند نیتمک و قبول اگر.  شود دهییرو بروید.ونیزاگر؛تسهیبوتسه؛ب

  دیگو وانید چهار در.  اوردیب بهم سر اگر زیون

  نرکس قرا دن میقبر تسهیب وخی تانک دانیهجر وگوز

  بیرجه قرا وگوز اول که غیالایا گوز ایی قو که

  دیگو وانید چهار در.  سابق وی .اولکی؛ گئچن؛یبورونغ

  ظلمون جورو وسونک ووفا مهرگئچن کی 

  میآغالرد زار زار بیشیتی ریب بهریبکی 

  دیگو وانید چهار در.  ترا غبغب؛ینی؛بوخاقیبوخاقنک

 وماوپی نیبوخان دولوب نینیذق میدئد

  وماوپی نیدوداق نسه له ییبیا وزونا تک گل

 وانید چهار در.  میکند متفرقاغیدار؛د؛رپیرتدادا؛یبوتراتا

 دیگو

  اولساالر جمع اگر هد میبندی اهلی تقو زهدو

 داغیدار سنی بار ندنیبرق آه ریب مهی غم

 جوانه.  آوردی نم در سر.  شودینم دهییرو.  دیروی نمبیتمز؛؛یبوتما

  دیگو وانید چهار در.  کندی نم نیتمک و قبول.  زندی نم

  ده دیمستیا نیوصلی قد نیسکت هد کونلوم نییتوتما

  هالن یتمزب اوزون راتوت رله تسئا وندیپ داراه

 چیپ شیوپا.  دیلغز نه شیپابودوره مه دی؛؛یبودراماد

 خولوب بوروق اقیا بودورمک ضاحاتیا.  فتادینلیز خورده .  نخورد

  دیگوی اّلل نثر در. ریدئمکد لماقیخی

 ی ده م هبودر خرام خوش  جرده قلم هدنیقطعی وسواد

  دیگو وانید چهار در.  نشود و. ونباشد.  شودینمی عنیاولماز؛؛یبولماغا

 غینکلی او خانهیم گرک من محزون دهنیهجری آ اول

  دانی جام افالک بیچیا رللیای بولماغا کمی مئ که

 اخودی

 آرتار ولی یسار م کلبه که گون ریبی  آ اول للریا اوتوب 



  الحزاندا تیب من مایاولما گون اول دن طالع امانی

 دیگوی سکندر سد در.  نمود متفرقدغیتدی؛؛ی بوتارتت

  میب گردابی بوتراتتی نیالر قیبال

  مینسی نیاپراغی تال که تک اونون

.  آنها مثال و آب طرف وآن کوه نطرفیا نکهیا مثل .اینطرف؛ی بوتا

 شد خواهد زیون

  دی.گو ارهیس سبعه در.  نیشیوپی . اولگئچمیشی؛؛یبورناغ

 آور کالمی ده لیئای نینطق

  آور امیپی بورناقی ک لهیائ

 اخودی

  نید لمایق پروا لیق وفا هم نیلدیق وعده

 ی راغسون ای یبورناغ اخودی هن وعده وفا لیق

   دیگو وانید چهار در. دیپوشانبورودی؛؛ی بورکاد

  بیسارال  بیقزار ناندیآغز چرهیا خط آرا باغ

  ودیبور نیاشب هدریب لباسی زنگار غنچه

 .بودنش یخوردگ بهم و منقلب. اولماسی؛؛یبولقاس

  ندیگو وانید چهار دری .ن وبودهی . ن شدهاواللی.؛یبولغال

 یمدت من یدیمزاریب نادنیآزار کونول بو

 قیزارلیب  قیالرآ آرا زلریبی لوالا

  دیگوی سکندر سد در.  دهنده فرمان.  کننده حکم؛یورقوجیبو

  دوری روقجیبوی نیشیا پرور هنر

  دوری اوقورقچ الفی ول هنرور

  اخودی

 یآلغوج لهیب ناماکیا و قیزارلی چالقوچ وی قوجیآت

  ارو انعام و صله دای ورقوجیبو تا

  کار خدمت و دورالر مالزم

 مجنونی لیل در.  بشود متفرق نکهیای براداغیتدی؛؛ی بوتراتقا

  دیگو

  حوادثی نیمال داغیتدی

  ارثو ااولس اگر دیمایقو

. کرده قبول و نیتمک زیون.   آورده بهم وسر.   دهییروتن؛ی؛بیبوتکا

  دیگو وانید چهار در

 ی نیداغ ایله دشت توتموشی کی لیس میاشی قان



  سودان اول یتمزب گهاوز دن الله و ارغوان

  اخودی

  سنح   بهاری ا نیذارع   و آراخط کونلوم وزوغپ

  دن انهریو راللهیب سبز یتسهب که اوندا ولورا

  دیگو وانید چهار در. خورده بهم بیالندی ؛؛یبولغاند

 ی وا دنیاشک موجی ندالیب گوزوم

  آشوب عماندا کوالکدن گوزون

.  دهیگرد تاراج.  شده منقلب.  خورده بهمی عنیبیالنمیش؛؛بولغاق

  دیگو وانید چهار در

  خراب اولموش نوع بو دنیچاک ها وملک کونلوم همئد

  یالنماغیب نیفراق دور شوتوتم هدینلئا تابوکشور

  دیگوی لوطف موالنا زیون

 ی لئا کونولی وزولدپی قورا گو باش چو زلفون

 ی چاغ بولغاغ که آخشام نیلسیتاب هایاندان

 ایانب خیتار در.  انقالب وی خوردگ بهم؛بیالنیببولغانجولوق؛

 .نثر دیگو

 ی اولد واقع قیالنیقلیب چوخ دننیتیثیح ملت دانیآراس لیئاسرای بن که

 ایانب خیتار در. نمود آغشته.  نمود مخلوط و آلودهبیالییب؛؛بولغاب

  دیگو وسفی حضرت فقره در

 نیگ نهیکو بییدئی دی   قوردی ن وسفی یالییبب نایقان ونیقو نیگ نهی کو که

  لریردیگت یانینا عقوبی

 نیتمک  زیون.  دهیانیرو زیون.  آورده سربهمبیتیریب؛؛ بیبوتکار

 .نثر دیگو کعبه خانه اتمام در ایانب خیتار در.  نمود بولق و

 محلی کی د ائله کرش   لهیا تفاخر ویریب نایوارید کعبه نیاسخآر مبارک که

  وربسانیدوی آج ریبی کی گلد خطاب ده

  بسانیوتکاری موی ن االنغاجی ریب ای

 صدا و دهند دم کهباشد  شانیدرو رینف شاخ . پوریشبورقو؛بوزالب؛

 وقت در  نیریش فرهاد در.   آمده هم صوت با کردن هیگری معن به.  کند

  دیگو نیچ خاقان خود پدر عوض به فرهاد مردن

 آغالسا گاه بوزالب گاه بیئد باالم

 ویرسا نهوکوکس قینیس نیداش جفا

 باشد  رهیوغ  وعمارت  آستانهی معن به؛بوساغه

 چهار در.  است شده شانیپر و متفرقپیرتداشیب؛ب؛یبوتراش

  دیگو وانید



  بیبوتراش هکونولد میک دننیغم گل خارالر

  بیاورتاش چرهیای مخ   هدریبی نیمژگانی ریب هر

 در.  عقلی ب آدم از هیکنای . ته انیمی . خالایچی بوش؛پوچ؛

  دیگو وانیچهارد

  الماسیاو تاالشورپسته کینلیش بئله نیآغز

  گور پوچلوقونی ریغ باب آچوقی آغز اول

 بهم سر زیون. ه شد دهیانیروبیتیریلن؛؛کادورکانیبوتکار

  شده کرده قبول و نیتمک زیون.  شده آورده

  ندیگو را به باالی انسان تاکمر از؛بوکسا

  دیگو وانید چهار در.  است شده خم ب؛بوکولوب؛یبوکرا

 قرض دور نوعمر نقد ایگو گردونه شب چرخ

  دور النهیءا کولوببوی کیا که ایگو کرانکایت

  شد خم؛ی؛بوکولدیبوکراد

 داشته حضور زیون.  کنمیم نصف زیون.  بکنم نصف؛؛بولومیبوالل

  دیگوی سکندر سد در.  باشم

 یرهنما زیولسانای سار های دئد

 )خوانده نشد(.......................... بوی واللا

  دیگو ونوروز گل دری لطف موالنا.  است حضور به از امر؛نیبولغ

  اوزومه نیباسد اقیا بیباغال نیبئل

  گوزومه سن یقو قدم نیبولغ روان

  دیگو نیریش فرهاد در.  ندیگو را سلطان یاردو اوتراق مقر؛ بولجار

 بولجار عادیم نبه لیئا دهکیچر

  جار اولی ردیتی طرف هری تواج

 الهوز و الها معی الپارسی الباءالتاز باب

 در.  ساخته رظاه ونیز. داده نشانی عنی بیلکوروب؛بیلدیریب؛

  دیگو االبرار رتیح

 بیریتی نیقیل ضحاک آرا ظلم

  بیریو سد چینینده ایالنی کیا

 اخودی

  استیک و عقل اولوب فهم دنونسوز

  فراست و فهم بیردیلیب دننوزا



 ورفتار.  او حرکت دری عنییئریمه گینده؛؛ دای رمانکشیب

  دیگو مجنونی لیل در.  )داورانماقیندا(او

  لطافت وزی دانیمانکش ریهرب

  آفت هجهان بیساچ که وخی وخی

  د.یگوی سکندر سد در.  است نموده محکم؛بیدیبرک

  نیچ خلخال لهیب بیدیبرک اوزون 

  نیوحص حصن ندهدوری لیخ دوزوب

.  است داده نشان. است نموده انیاعبیلدیریب؛؛لکوروتوبیب

  دیگو نیریش فرهاد در.  است ساخته وظاهر

  ندنیدم دیریبلیبی میآه قوووس

  دننیشبنم بیلیب ینیاشی گوروب

ایضاحات . است کرده شیآرا و.  است آراسته؛ بیی زاب؛بزهیب

 آذاربایجان تورکجه سینده بئزمک؛سوزون بیزار اولماق کیمین ایشله دیللر.

  دیگوی سکندر سد در

  لهای نییآی نیداش و امد ه ییبزیب

  لهای نیچ حلّهی ارو رو  ص  م  

  اخودی

 ی نیاقبال جاه گلرخ یب هزیب

 ی نیخال لهیا زلف دوزوب اوزونده

ردن هست . یعنی ک محکم ونیزامر از.نمودن مظبوط از امر؛تیرکیب

  محکمش کن 

 کرده زیت خودرا حرب آالتی عنی؛ بیی لهی الب؛بولویب

 نیمیکی بول سوزو البیب ندهیس تورکجه جانیآذاربا.  ضاحاتیا. است

 دهره اخود. ی چاقیپ اوچون مثال نیآلت ریدم ریبی انی مک لهی بولو ریلیشیدان

 در  .لدرلریتیاچاخماق داش اوزرینده  ی طیوسا نن شلهیا الده نیبالتا اخودیو

 دیالبرارگو رتیح

  ولو له ییبب نیغیت هدی لیخی کیچر نید

   دئییب مبارز کیم کی  ویرارکن نعره

  باشد احد واحدو.  ندیگو را کی عدد ؛ ریب

ایضاحات آذاربایجان  )وئرن(باشد دهنده از وامر ؛گیوئر؛ رکویب

 تورکجه سینده )بوتا(آنالمیندا ایشله نیر حاق عاشیقالرینا وئریلیر 

  دیگو وانید چهار در.  است نموده محکم؛بیدی؛برک بیتیبرک

  بیدیبرکی نی محمل میک ئده لیا دیص بیسال قوش



ک نالیسانج دانیباش قوشو جان  دوریقالب ک ج 

.  اوغوزخان ابن خان گوک دوم پسر نام زیون.  وخداوند.  بزرگات؛یب

 به منسوب دانند ترکمان فیطوا بینجی قا لیا از بعد خودرا کهیا فرقه زیون

 باشند خان گوک ابن خان اتیب

  ما؛ زیب

 وظاهر.  دهدیم نشانبیلدیریر؛گورسه دیر؛؛لکوراتوریب

  دیگو وانید چهار در.  کندی م

  میک سن اورتاب توکان چرهیا ولکونی قانل مگر

  ندهیباش کوراتوریب تکی س غنچه نین الله

 چهار در.  کندی م ومعلوم.  دهدیم نشانگورسه دیر؛؛لکوروریب

  دیگو وانید

  خال هدریب رتیح ندایبال نینی پروارگورسه دیر

  دوری داغ فرقتی قان حسرت هد کونلوم میک لهیا

  اخودی

  تک مهر ندهیس دهپر یگو تای عکس گل آرا سو

  نیتن نازک آرا نکیکو کنانی باز رگورسه دیر

ن.  بزرگتر؛راق وکیراک؛بو کیب  درسد.  تری قو.تر م س 

  دیگوی سکندر

 ی وروربختد ویوک راقب میکی شیک

 یمحنت دورور کم دنی اهل جهان

  دیگوی سکندر سد در.  ختا ملک جنوب سمت در ستیای تیوال نام؛دوریب

  نادیآفات ساارو محصونی سپاه

  ناد جراتگ   ملک دوریب اوتوب

  دیگو وانید چهار در. بدهند اگرلر؛ ساالر؛وئرسه ریب

 روئرسه لی عمر خضر دهریبی ملک سکندر گر

رم ناد دانیجاو عمر لهیب و ملک لهیئا    گ ئچ 

 بیلیب ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحانیا. ما میا داشته؛ زیب بیلیب

 دیگوی سکندر سد در. ریلیدئ ندانست سوزونه

  رصد بیباغالی نیحساب زیب بیلیب

  خرد اهل اولماز ردنل فیضع

 ایآی عن. ی ستیای انگارلفظ بیلیرموسیز؛ز؛یس لورمویب

  دیگو وانید چهار در.  دیدانستیم

  نییآغال قانی دنیا رگوزلی ا دوروگون فراق



 زیالسیریآ دنی شیک بوگون که زیرموسیلیب

بلب ت زیون.  وساخته.  آراسته.  ایمه؛غیب  فرهاد در.  ندیگو را بروت و س 

  دیگو نیریش

  پرور درد شرابی  ساق تریگ

  درد پرورده کونلوموزی اولد که

  غیت بورون نیسه کمچ درد دا میباش

  غیب ئیله سنای نشاط بزم دم بو

  اخودی

  ئیله میش ا راقی همی شیکی کیا اول

  ئیله میشا اتفاق هد قتل بیائد

  غیب اول دهزیبی لغوسیق چون که

  غیت  یزهرل ندییا ریلیق پنهان

 واگذاریعنی شما بده ..نیز .  شما باشد دادن از امروئرسن؛؛لیرگیب

  دیگو وانید چهار در.  نمودن

  میقیلدیق قیگدال دور نیآغز هدنیمهر نیعارض
 ذکات لیرگوئ ذره شیلمیق دیخورشی سن حق

ونیز . اورا عالمت و نشانی عنیبیلدیرمه سی؛؛نیلکورماسیب

  دیگو وانید چهار در فهمانیدن او.

 گورتک دیرمه سینلیب دیریبلیب هقدیلی زخم اوچوق

  ناد مینهان داغ آرا  جان ستریا میک نشانه

 ومعلوم.  دهدی نم ونشان.  کندی نم رو؛ریرمیلدی؛بیلکورتمایب

  دیگو نیریش فرهاد در.  کندی نم

 ی میگیل کسیب دیرمیریلیب منه

 ی  میگیل ولمازا نیقر دا میارید

 فاش و. نمود انیواع.  داد نشانفهمانید.بیلدیردی؛؛یلکوردیب

  نمود

 و داننده زیون.  شناساند به مردم به خودرای کس نکهیا مثل؛لکولوکیب

 دیگو وانید چهار در.  )بیلنده(ندیگو را آگاه

  کوکسوما دومیقو نیداغ قوللوغون نندااوتو عشق

 لکولوکیب چرهیای اهل عشق میده لیئآ نوع بو اوزونو

  دیگو نیریش فرهاد در. را گویندی آگاه.  ادراک.  عقلدانش. ؛کیلیب

   ندنیال شیا ریگلی ک رگوردول چو

  کدنیلیبی ریتدب شهیاند اوالر
  اخودی 

 ی دیا آفاقی دانا کهی سکندر



 ی دیا طاق آرا آفاق چرهیا کیلیب

 دیگو وانید چهار در.  دهدی نم.رماس؛وئرمز؛یب

  لب نوش اول جواب وئرمز نهیریب سوزومدن وزی 

 قب ولمازا چیه که واقع دئسم وخدوری یآغز

  دیگو وانید چهار در.  تو کمر؛نینک؛بئلیلیب

  نیقی هلمیب نییرمزپا ثیحد نیآغز و نیبئل

  قال و لیقی توتد اونجب پنهان و دایپ آرا لئا

  دیگو مجنون یلیل در. .  سفت.  محکم؛رک؛ب رکیب

  سهرید نکته بو اولوبان مشعوف

 دهری رکب  ی نواولوس رلی دچک

  اخودی

  نیداش لنگر برک ده میک بیلیق

  نیباش ریب نهی نیبئل پیا اول کنیول

.  شمارا گریکدی با؛ نینیزی ریب رینک؛بیزنینکیریب ریب

  دیگو مجنونی لیل در.  را گرتانیهمد

 ی افشان ری وزی که دا میباش

 ی انیآش یزی نینریربیب هر

  یدانستیم ایآ؛یم نیدیلرینک؛بیدیا مو لماسیب

 وانید چهار در.  دینما شیوآرا.  بکندیی آرا خود اگر؛زانسا؛ب زنسهیب

  دیگو

  اوچون میهالکی شاهد وبال درد ه نسهزیب

 آت مر میتوکلری اسگ دورور داراغ م مژه

.  من کمرانوح.  من بزرگ.   من سرور؛وگومی؛بو میی ک م؛بهیب

 فاطمه( مارتا.) مثل میشد داده بااحترام و حکمران و بزرگ زنان به کهی لقب

 مفردات در.  رهیغ و حسن اوزون همسر مک  یب سارایی ختا شاه مادر  ک میب

  دیگو

 گلگون وزونا دنیاشک ولورا میندیساغ نیدئد

  آلتون غیسار نکین غا نیساغ اشای نواوز مک  یب

 اخودی

  توتسا کمیب اوز گر دور تک وتسو آنا حاالل

  زیقم ندهیچیا توستوغان وکولوبی بیلیق تابوق

 ندایخیتار تورک ضاحاتیا.  دهیرس بلوغ به.  بزرکوک؛یک؛بوییب

 نه ندایالریازی عرب اخودی فارس گلنده راست نایآد وکیبو اخودی کیب

 هندیاصل رلریلمیب  باشادوشه زیم مه توره شیفارسالشم میزیب اولدوقونو



 راست نهیسوزلر کیب آتا ندایچاغالری س ایامپر سلجوق ریدئمکد وکیبو

 نیاوشاقالر سرکرده اردو وی سارا زامانالر اوی ک ریدئمکد بواو گلنده

 آتا وئرنلره ماتیتعل نهیس رمهیشدیتی اوچون قیحکمدارل نیاونالر بیآپار

  ربالیازی ده ه لهل اوالن سوزو عرب الردایازی یبعض.  شیرمیدئ کیب

 دیگو البرار ردتیح

 تمام ولدیای ائل کفر عدو چونکه 

 عام قتل اولوس لسانیق میکی دئد کوکیوب

 با اسکندری دعوا در.  اسلحه با سوار کی یعنی؛کیل اوپچون ریب

   دیگو دارا

  وفر کر بیلیق آنجا کیل اوپچون ریب

  شورشر آرا دهر دوشوب اوندان که

 جوب آن با کهی آلت زیون.  دانستن.  دنیفهم از امر.  کمر؛بئل؛ لیب

  کنند باز رهیغ وقنات

 عاقل.  مطلع.  آگاه فرد از هیکنا؛لنیب ل؛ائلجهیا لوریب

  .زنامندین هینب واورا.  ندیگو را.انیدارو؛طالیب

  است دوابی ناخوش لجامع؛طاریب

  دیگو البرار رتیح در.  طرف کی وبه.  سمت کی بهی عنی؛انیریب

  بیائد قان نیگه ورا دشمنی ناوک

  بیائد انی ریبی نیباش عدوی غیت

  تند و چابک اسب.  ندیگو را راهوار اسب؛دیب

 چهار در. )وار(هست )وئر(ونیز امر از دادن .را گویند کیعدد ؛ ریب

 دیگو وانید

  لریائ چاک وکوکسوم دهی فراق غیت او ریب 

  لریائ هالکی اظهار همی اخفاس همی زحم هم که

  دیگو مجنونی لیل دری . دانیم ایآ.  دانستن؛کبیلملمانک؛یب

  می میصولت و وشکوهب کلمیب

 ی م میشوکت و مال آرا اعراب

   کن محکمش؛تیت؛برکیرکیب

 محبوب در.  دهدینم ایآ.  هستی انگاروئرمز می؛ ؛یرماکایب

  دیگو القلوب

  وئرمزمی هسن ریروئ ملخه موروی روز که اول

  گردید سفت ونیز. شد محکم؛ی؛ب رکشتی شتیک ریب



  کرد شیآرا.  داد نتیز؛ ید هز  ؛ب  یزادیب

 چهار در.  آگاه.  )بیلن(دانشمند زین.  باشد عالمت.  آرم.  تمغالکو؛یب

  دیگو وانید

  بییآنالی میقیل قیعاش گوروب نیداغ اوز جاندا

  گوروب لکویب نیقول اوز مازیتان میک تکی شیک اول

  اخودی

  آن هر ندنیجور نهی قد و زلف خال اولدوم قول
 لکویب الف نعل لهیا داغ انیهر هد کوکسوم ولورا

 وی . نکن پخته نکهیا تای عنی؛ نهیگ رمهیشیشقارماغونجه؛پیب

  دیگو القلوب محبوب دری . پختن بقدر

  گوتورمه هکیت ه پیشیرمه گینهد کونولی سوزون

  سورما اولسا هد کونول هم هن هر

 در.   دانستن وبقدر.  بدانم.   فهمم به هنکیا تاه؛مبیلدیگی؛لکونجهیب

  دیگو وانید چهار

  دور بیچیا باده لهیا ریغ رلیدئد نیاری

  من وتوبی که قانالر لدیگیمهیبی قیتحق

  است معروف زیون.  طعنه.  سرزنش؛غادهیب

ی باال و قبا ریز از سابق که ستیای آلت؛ئل باغیمه؛بیلباغیب

  دیگو انوید چهار در.  بستندی م قیآرخال

  اجل لیخی ول من بیباغال زنار نهیبئل

  بئل باغینا بینیرکیب الر کیلیا سودراالر که وه

  اخودی

 توز و نیریش شکر هن جه نیقامتی گورند

 ئل باغیب ییبباغال دهنیلئبی بند اونون هن

  ندیگو هم طالیب اورا و. باشد  انیمادی معن بهه؛ی  ب  

  باشد ادهیز  نیزو الف ندیگو را پنچ عددبئش؛

 فلفل سرکه زیون.  چشم مردمک؛ یس لهیگ ک؛گوزب  باک؛ب  یب

 )بیبار(

 اتراک انیم در باشدی پایلیب همان که.  پا دستی ب و.  تابی ب؛یلبایب

 با لغت.  یست که دست پا افکنان میخوانندسرود نام  ترکستان و توران

  دیگو نیچ خاقانی مهمان دری سکندر سد در.  است مشترکی فارس

  وزد نسنی نوا ریب قاولوی مغن

  دوزی نیصداس پایلیبکونده کو رهج



 ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  ندیگو را سرا خواتون؛ یبی ب

ی منشاءل عرببی بی اصلینده (عمه) سوزدور لنیدئ نای سیباج نیآتان

  سوزدور

.  زخم افتنی امیوالت.  ندیگو را رهیغ و اهیگ دنییروتمک؛یتماک؛بیب

.نوشتن . ونیز تحریر کردن  نمودن نیوتمک.  افتنی وانجام.  شدن ساخته زیون

 )پیتمک(

  واندام.  بیترک صاحبی عنی؛بوی بوخونلو؛ کیل میتیب

. ونیز درو کردن  رهیوغ پارچه دنیبر از امر؛چمکیچماق؛بیب

 محصول 

  زاده حرامج؛یب

  ینجار اره؛یچقیب

ی سکندر سد در ول درو شده .ونیز محص. باشد مونیم که نهیبوز؛نیچیب

  دیگو

 قاریس کایچیا ردهپ تاپسای چیب

  خاری نیارو غهیاورن قالسا نن هن

  آمدن ستوه به.  شدن زاریب؛خماق؛بئزمکیب

ی فارس با لغت.   است معروف زیون.  ندیگو را پروار و دونده اسب دا؛یب

  است مشترک

 را گویند  شده خشک ونجهی و  علف؛ دهیب

  شده دادهئریلمک؛و؛لماکیریب

 و نییتزی برا  است دیزا کلمات از زیون.  دادن؛رماک؛وئرمکیب

  شودیم افزوده لغات رابطه

  دیگو وانید چهار دری .جغتا لیا انیم در ستیا فهیطا ناملکوت؛یب

  وشی لول ریبی د لهیائ زاری منیی نوای ا

 لکوتیب سنهی ولدا اولوس ارالت هم میک

  اخودی

  وشی لول صنم اول سب منهیی نوای ا

  لکوتیب و اتیق هاهش کرگ چاقپق ویوگهب

  دیگو دریح ریم مخزن در.  مانند مثلتکین؛ن؛یکیب  

  کار راست و ولا آراسته تک سرو



  دار وهیم ا تکینآلم و اوروک ای

  دیگوی لطف موالنا

 ی نیوزا تک گل دهریب گوز تکین نرکس گوروب میک

 ی قالماد رانیح و مستی فیضع و عقل بیوئر هلیی

  نمودن ومحکم.  کردن سفت؛مکتیکماک؛برکیریب

  وقتی وبعضی .گاهبرکینه؛؛رارتهیب

 بشود محکمی عنیکیه؛ برکی؛اکیرکیب

  همراهیول بیر؛رکا؛یب

  شودیماوالر؛؛رالنیب.  رالیب

  باره کی؛لوولی ریب

 زیون.  دیآی  شامی معن به جا پاره زیون.  درفش زیون.مانند. مشابه؛زینب  

  دیگو چنانکه. باشد کرباسی عنی اول بفتح

  زیب بالدوری ن محببت و عشقی زایب هللا معاذ

  زیب ساالدور اوتالر بیشک و صبر بیآل دن کونلوم که

 شیآراتزئین؛؛زاک؛ب زکیب

  دهنده نتیوز.  گر شیآرا؛ی؛بزکچیزاکچیب

  .زینت داده شدهوریز با آراستهی عنیبزکلی؛؛کیزاکلیب

   شدن ختهپپیشمک؛شماک؛یب

  دنیرسان بخاطر و. دادن تذّکر؛شقارماقیب

نه سی؛؛یشاالسیب  شیتا پنچ هربئش د 

 خان تا آنجا از ترکستان در ستیای شهرشهر و آبادی.ونیز؛قیبال شیب

  است راه روز چهار قیبال

  پزندیم روغن در که کوچکی ها نانپیشمه؛؛یشیب ؛ شمهیب

  پختن بقدرپیشیم؛؛ میشیب

  دیگو وانید چهار در. داندیم؛لری؛بیلکایب

  بیع ئیله مها اوندان من تیغا و هد گوزوم وزوا

  گوز رلیب نوع هن نیرنگ ویسو نینی سرشک

  دیگوی سکندر سد در.  داندی ؛نملمزی؛بیلمایب



 مسه لمیدادورب لکوموم اولجه اگر

 لماسامیقی نیفکر ریلیب زلمیب چو

  دیگو وانید چهار در. پسنددی نم؛نمزی  ؛ب  یکانمایب

  نیصورت گلرخ سرو اول قضا نقاش چکنده

  ئتینیه گونی آ به یلیا طرح شیم اشالد نمزیب ایگو

  دیگو البرار رتیح در.  دهندهی عنیوئریجی؛؛ یرگوجیب

  جناب بیصاح هسیا ارو گری رکوجیب

  حساب رلیئا ینیریب دن درم رخیق

  اخودی

 ی زکوجیب ریخ  واقفی ائتد بونوع

 ی اوج ریب ولورا نداناو نین ظلمت که

  دیگوی سکندر سد در.  ندیگو را شطرنج نظام ادهیپ؛دقیب

  ندایباش هاشی ن دقیسابیقو بیآل

  ندایوانیا رخ سایقوی ن لیپ ناای

  ندیگو را ا ل مو؛راقیرق؛بایب

 مشترکی فارس با لغت. باشد که ماممین به سربندند عمامه از هیکنا؛یچیپ

  دیگو البرار رتیح در.  است

 مه لیگول دانیباشی چیپی گسا

  سالالقی اقیا اوسدوندن  دام

ی سرخ نثر دری . ن کرده محکم؛ یل تمهی؛برکیتکانیرکیب

  دیگو نیریش فرهاد

  رکیتدیبی ردیا یتیریب خشت هدی اوج  حصن ونجودوققوزی س گنکره هر

  دیگوی سدسکندر در.   است پنج عدد به اشارهی . پنجم؛ینجیبئش

  نیچی ایدری گلد زیدنی نجیبئش

  نینش مردم سوده اول کوپ رهیجز

 . دانشمند میفه.  آگاه.   عاقل.  داننده؛ یل لکی؛بیلکنیب

 نیریش فرهاد در ونیز کمر خودرا .. خودرا کمر ؛ینی؛بئلیکنیلیب

  دیگو

 ی نیلئب به یلیئا کاربند هم آالر

  لینیا دوالریقو هدگوزلر وبیقو

  دیگوی سکندر سد در.  شودب دهیهمف و دانسته؛هنیلی؛بینکایلیب

 ی شیا ریربیب نندهلیب  هنیلیب

 ی شیکاوندان ی تانر زتمیا خلق که



  دیگو القلوب محبوب در.  دیندهی عنی؛ نیی وئرمه ؛یرماکاننیب

  لیب راقی سخادن هم هن وئرمه ین البیت

  لیب راقی اخشی ین وئرمیه  وئرندن بئله ابرام

 داده نتیز.  است آراسته.  است کرده نییتز؛ بیی ؛بزه بیزالیب

  است

  دیگویی بنا.  ندیگو را دختر ؛کاجیب

  ولورا مویآال زینیآلدی تاال یناجانی جفان

  بولور مویوالا زیک مهین کاجیب اوماندا نیزیس

  دیگو وانید چهار در.  کندی نم پسند؛نمزی  کانماس؛ب  یب

  میک ا وت حیمسی ا زآچما دم کونلوم خسته ندنیلب

  بو دور ناتوان نمزیب کت سنین یوز نیعالج

  دیگو نیریش فرهاد در.  دادی خواه؛ ؛وئررسن رکونکیب

  دونریتی ردو   چون دنیگلزار ووزا

  وندریگت انصاف اوزون میک ئدرا نه

 چهار در.   دهیگرد مستحکم.  شده محکم؛شیمیکان؛برکیرکیب

  دیگو وانید

 ی داغ قان نیرمچیا رسامیو یمیباغر دئش آرا عشق

 ی داغ کانیپ ینیرکیب اوخوندان هجر کردیمچمن  یب ل

 چهار در.  کرد نمودار.  ساخت ظاهری عنیبیلدیردی؛؛یلکوردیب

  دیگو وانید

  میک لهیای آشد دان میباش میاشی گوزی شام هجر

  گوز دیردیلیب رل رخنه البیای سار هر ولونیسو

  اخودی

  نیرکانیا نین یساچ هدریب قد دیردیلیب بیآچ وزی

  ناد نوروز کیل نکیت وگون دون تک اوالن ظاهر

 دیگو مجنونی لیل در.  کرد حصه دو زیون.  شد پخته؛یشتی؛پیشتیب

 ی شتیپی الیخ بو ودهکونل لیا

 ی شدیتی خبری داغ هد نوفل

  اخودی

  نیوندیپی ده لیئا عاج ناوک بیچک هکونلوم

  سانجار سوموک اونا لیا.ی شتیپ اول میک زخم هر

  بدلی . وساختگی . ؛مصنوعیصونعتای دئشیک؛؛شیغالمیب

  ستیا پادشاه نام زیون.  ندیگو را باز به هیشبی شکار مرغغو؛یب



  یپهلوان؛ نیقیب

 آنا آتا ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  ندیگو را محترمه زنکاج؛یب

ی باج ده نهی اولسا اولموش دهی اوگئ اخودی ریدئمکدی باج  اوالن ریب دان

  ریلیدئ

 انیخوارزم پادشاه نامکتاش؛یب

  دیگو البرار رتیح در.  یطرف نیا؛یب ر

  طلبی اولد نادیسار میزیب چونکه

  طرب محلی ولدا میکی ب ر گل

  اخودی

  لهیای هواس کونلوی گلدی ب ر

  لهیای دعاسی قوللوق نین شاه

 بودن اتوان قادر زیون.  شدن آگاه.  دنیفهم.  دانستن؛لمکیلماک؛بیب

 . ور رو شدن  شدن دانسته؛نمکیلینماک؛بیلیب

 ستیای آالت وریز. ا لنگو؛کیل ل کیک؛بیلزلیک؛بیالرزیب

  بندند دست مچ به زنان که

  نوباوه و. هیهد زیون.  دست مچ؛لکیالک؛بیب

. دست زنند مجرمان دست بر کهیا دوشاخهونیز.مجرمان دستبند؛الکچهیب

  بند

 مثل. شود واقع کلمه خرآ در است رابط حرف؛ النیب

  رهیغ و(قوبالن.) النیقوب

 آگاهش کن .ونیز به فهمان. پارسال.  ریلدی؛بیقیلتوردیب

  آگاه و.  داننده زیون.  عالمت و اثری معن به؛لکورمایب 

 کلمه آخر در که مع نیمع به زیون.  وعمد.  دانستهو. نیچن همبئله؛؛الیب

  است رابط حرف شودیم  واقع

  باشدیم همراه بهی نعیز؛یالسیب

  آگاه.  دانشمند.  عاقل آدم؛ یجیلی؛ب کیل کیلیب

  شدن هیشب؛ مک بنزاماک؛بنزه

 زنی معن به.  اوردین اوالد کهی زن زیون.  ندیگو را شوهری ب زن؛ کهیب

  دیگو وانید چهار در.  است آمده هم فاحشه



  کونولی ا باک نهی اخشی امانی اولسا اگر عشق

 رکیم گر اولسون کهیب نیدلبر تفاوت وخی

  نیکمی یعن. ی ندیگو را کی عدداولی .؛ینجیریب

هی زیب   دیگو دریح ریم.  کن نییتز.  کن آراسته وی . آرا به؛؛ب ز 

 ی زیب نیاقیا توتما االنی گهاوز

 ی اوز رئی تاپار ن  دولت بو فیح

  دیگوی لطف موالنا.  کمرش اندازه به؛ جهیجه؛بئلیلیب

 ی سویگ تار وخی جهیبئل چرهیا کیل نازک

 ینوف وراولتور دننیلیب بیلیبی نیحد اوز

 دهیفهم آنچه.  شیها دانستهآنالییشی؛؛ی س لمهی؛بیلگوسیب

  شیفکری ها اندوخته و. است

 کانیپ نوع آن که ندیگو رای ریت زیون.  خصوص به ستیای کانیپ؛یازیپ

  دیگوی بابر خیتار در.  باشد داشته

  بیآت لهیای ازیپی ن نهبور و قرغاول فالن که

  مشابه؛زینز؛ب  ینکیب

  نمودن هیشب؛زاتماک؛بنزتمکینکیب

ت؛یپ   نامند را بزرگ ریام توران و هییاوزبک زیون.  الیر 

هیزاریب  وانید چهار در.  مینمای م آراسته.  کنمی م نییتز؛ رم م؛ب ز 

  دیگو

  نقش میائتدی نیالیخ نیعذار قدو هکونلود

  لهیای نهال گل سرو زه  رمب  ی نیباغ بو

 بهم سر رهیغ و زخم اینکه مثل زیون.  است دهییروب؛یتیب؛بیلیتیب

 چهار در )پیتیلیب( .یازیلیب.. است کرده قبول نیتمک زین و.  باشد آورده

  دیگو وانید

  میکی ش کرد اونونی قاش لبیتیبیی نوای ا

 ی نما طاق نهی یاولد انیع ندهیقصر حسن

  است شده ریتحری عنی یفارسی بابا

  دیگویی نوا فاتیتال در.  رزاستیم نیحس سلطان لقبقرا؛یغره؛بایب

  قرای اوز نینی ریئا گئت گئتی دوغر گل گلی دوغر

  ایقراب نیحس سلطانی قاپوس دوست دوغرولوق

  دیگو سیالنفا مجالس در زیون



 کیب آتا نینی الر اوغالنی بعض نین غرهیب نیحس سلطانی شیکی کیا بو

  یدیالر

 ضاحاتیا. برند بکار اطانیخ که ندیگو را سوزنائینه؛چک؛یپ

  دیگو وانید چهار در.   ریلیدئ نهیا بونا ندهیس تورکجه جانیآذاربا

  نیکیا وب چکیپ اوزه نیباش ه لیکیت نیارامی

  نیکیا وب پکیا ای وب میجان رشته چکیپ

مک(ساختن  آراستهغم؛یب   دیگو ارهیس سبعه در.  نمودن ایمه و. )ب ز 

  غمیب اوچون رزم ئتدیکجها اول که

  میغیتی نیباشی ردیا اوچوروب

 االلف مع القرشت التاء باب

انباشتن سنگ را گویند یا اینکه بطرف کسی ؛ بییتاشالب؛داشال

 . در شیرین فرهاد گوید زنگ بیندازی 

 منی هندوتک  آتشگه ده باشال 

 عذاریم خالی تک اوت ایچره داشال 

 یاخود

 نده د اشال اوزلوک یوکون کیمفنادشتی

 گرک لیک دوراندا سبک بارلیک

 وانید چهار در.  کردن شانه وقت دری عنی؛ اندایتاراردا؛دارا

  کردن

 رل نیچی ده لیئا مسلسل زلفون کیل انداعقدهیدارا

ه   رل سین قدارا اوندا المی کیای زلفی کیا میم گ ر 

 مذمت  خیبتو از امر زیون.  ندیگو فردارا؛ تانکال؛داندا

 در.  ریلیدئ نایلماقیآچدان  صوبحون تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. نمودن

  دیگو نیریش فرهاد

  نیباروچاق آسراب تانکال میکی دئد

  نیراقی گورمک  نیی لهیائ ایمه

  اخودی

  روانه دار هیطالی سار هر

  زمانه ماغاییاو نیالکانت تا

  اخودی و

  اوچون اری رمساف اول ردمیب اولمایی نوای ا

لمه اردو داندا دوریانغوسی هاش مهی غم  ی س گ 

 جانیآذاربا ضاحانیا.  صبح  تاطلوعی عنی؛تانکاجا؛داناجان

  دیگو وانید چهار در.   ریلیدئ دان  نایلماقیآچ صوبحون ندهیس تورکجه

  وآلماسام گئجه ریب  اتسامی چرهیا قویاو مست



  نادنیاقیا اونون تانکاجای ن گوزومی کیا

 اندایدوغرای داش اخودی آغاج ضاحاتیا.  شده پاره هم از زیر زیرتاالشا؛

  دیگو مجنونی لیل در.  ریلیدئ تاالشا ونایخو ردایخ توکولن اوننان

  لر تیای ردیا تاالشای ن جسم

  لر تیای ردیا االشسای میقان

 ضاحاتیا. آوردن رونیوب.  دنیکش وقت در؛تارتقاندا؛دارتاندا

ویاخود آرپا بوغدانی دئیرماندا دویمه گه  چکمک دارتماقا ندهیس تورکجه

  دیگو ارهیس و سبعه در  ریلیدئ

  علم الندایدارت ده نشیآفر

  قلمی ستون اولوب لوحی بوقچاس

  بکند متفرق اگر؛دسایتارقاسا؛داغ

 رونیب و. دنیکش وقت درچاقدا؛ ؛دارتان چاقدا تارقان

ی سکندر سد در و غیره را گویند.ونیز در وقت آرد کردن گندم و ج. آوردن

  دیگو

  زبان غیت چاغدا دارتان بیلیق

  مرزبان قیل غیت تومنی لمایق که

  طلوع از قبل؛شیآشمام رتا؛دانیا تانک

. من پرستشدرو.  من سجده وقت دری عنی؛دا ؛تابقوم دا تابوقوم

  دیگوی سکندر سد در

  خوبی ن میکالم سم لهیئا امر نه

  اوپی میاغیای قو باش دا تابوقوم

  نباش ریدلگ و.  نشو دلتنگخما؛یقما؛داریتار

  نما نه ومتفرق.  نکن پراکندهتما؛یتارقاتما؛داغ

  نکردن زنش سر و مزمت از امرتانکالما؛دانالما؛

 رونیوب  زورزدن  از امر. دنیکش موقع در؛تارتاردا؛دارتاندا

  دیگو وانید چهار در ونیز آرد کردئن گندم و جو وغیره ..آوردن

دی آغز  و زلفی غمیندن کیم اولور ناله مده م 

 بیله قدو تارتاردا اونون میم دالی بیرده من 

  ندیگو را قوشون سردارتارس؛

  دیگوی لطف موالنا.  کردن شانه وقت در؛ اندایتارقاندا؛دارا

ق تانک اوزره گل اندایدارای ن  سنبولون ر    دورع 

 ی زشبنماولما البته نین گئجه قیل بولوت میک



  دیگو وانید چهار در.  نکردن حاشا از امرتانما؛دانما؛

  دانما دئسم رساکافریلیقی قصد دنیجوری زلف اوزونون

  نیزنار اوزره مصحف بلکه زلفون اوزره وزی مانید

  است دهیسر و. است دهیلغزسوروشوب؛ب؛یلیتاب

 در.  نمودنیی وجابجا.   کردن نقل حمل از امر؛ نی؛داش نیتاش

 دیگو وانید رچها

  دیق اولموش دن سجاده و خرقه خانقاهیی نوا

  نیداشی ساری رید فنا اولسون یمخلص نیبوالر

  دیگو وانید چهار دری . کرد دایپ وقت تا ؛ی؛تاپالیتاپقال

  گ شاد نیعشق ناوک هدمیتن خاکی تاپال

  باد ریخ ریائد میجان مقدم ریخ ریائد کونلوم

 در.  ننمودن سرزنش و خیتوب زا امر؛دانالما؛ ما زغهیتانک

  دیگو وانید چهار

  خیشی ا دانالما رسمیگت عجز هدایر

  عاجزی من خدا دور بیائد چون شدهیا اول

 تالش اگر/ . بشود مضطرب اگری عنی؛نساینسا؛دالبیتالب

  دیگو مجنونی لیل در.  )چالیشسا(دینما

  ممکن قیغر خاریچ نسایدالب

 ممکنی میاولماز نماسایتالب

  نشود مضطرب اگر.  نکند تالش اگر؛شماساینماسا؛چالیالبت

 در.  است دهیکش چکیبدیر؛؛رید بیتارتتوروب؛دارت

  دیگو ملوک خیتار

  سونرا ا والندان اول که

 ی اولورد خرسند لهیب اونون بیلیدارت نیصورت

  دیگو وانید چهار در.  است داده هیتک؛بیانیاب؛دایتا

  اولور دشوار لمکیائ قطع  ولونی انیپای ب هجر

  اوارید هئی دایانیر ولوبوری میک من دن ضعف

.  است کرده تقال. است نموده تالشی سع ؛بیشیب؛چالیتاالش

 سد در.  بالریآپار سوزوندن تاالش میزیب سوزونو تالش فارسالر ضاحاتیا

  دیگوی سکندر

  هالک اونو لریائ تاپساالری شیک

 ذوقناک نیات مکدنی بیتاالش



 مجنونی لیل در انگار سنگی انداخته باشی..انداخته؛آتیب؛؛تاشالب

  دیگو

  نیجناب وکیبو گوروب بهرام

  نیاغیا اوپوب نیقلمآتیب 

 در. )تانییب( شده شناخته زیون. است کرده منتخب و دهیبرگزتانالب؛

  دیگو نیریش فرهاد

  لر نینازن تانالب ده نیوچ ختا

  لر نیجبی حور وش قلمانی بار

  دنیچشانرماق؛ی؛داددتاتورماق

ی . کن دهیوکشی . بکش اگرچکه سن؛؛تارتسانک؛دارتاسان

  دیگوی سکندر سد در

  لیذل اولدوم ندهیال جرموم بیلیب

  لیسب میقان غیت دارتاسان اگر

 دری سکندر سد در.  است دهیکشچکیب؛؛بیب؛دارتیتارت

  دیوختاگو نیچ خاقان زیکن فیتعر

  بیائد حالی بی نیی نوا بیدارت چو

  بیائد الل نیس نغمه نینی نطق خرد

 اخودی

 بیدارت رمهس  ی شوق صبح گوزونه

 بیزاردیقی داخی نیآغ اونون که

 شده افشان و شانیپر..   )داغیلیب(شده متفرق؛ بیتارقاش

  دیگو صنعان خیش داستان در.  )پیرتداشیب(است

 بیآش حددنی خجلت نینی اهل نید

  بیتارقاش ندنیائو تاشالبی ن خیش

  دیگو وانید چهار در.  است شده زیسرر؛بی؛داش بیتاش

  فروشی مئی ا نیجام لر کش د رد حواله لیق

  بیداش کوپ بیائد جوش توکولسه ساعت ریب چوی مئ

  دیگوی سکندر سد در.  شناخت زیون.  است شناخته؛ بییتان

  سپاه لیخ نه اونو بییتان شاه نه

 آه پنهان خلق بیچک ندنی غم

 چهار در.  نکردن شانیپر و متفرق از امر؛تمایل؛داغیق تارقاتما

  دیگو وانید

 ی کونولر نیمسکی تدیداغ  بیآچ زلفون صبا



  اوردا خانمانی ب سورو ریب شلریم لهیائ مسکن که

  دیگو وانید چهار در.  است شده مضطربقورخوبدور؛؛بینیتالب

  بینیتالب نجه وخی عجبی اولد اوت نیتن دنی سدیا

  چرهیا اضطراب دائم شعله رید بیقال حرارت

  دیگو القلوب محبوب در.  است شده دلتنگب؛یخیب؛داریقیتار

  ندنیمحافظ بیخیداری اطفال و الیع

  دنی متیمال بیقیآز چاکر نوکرو

 مجنونی لیل در.  است کرده  پراکنده و متفرق؛بیدیب؛داغیتارقات

  دیگو

  جزم بیتارقات نیسپاه نوفل

  عزم انای کییا شیمیا شیلمیق

  اخودی

 ی لدیق شانیپر وکونلون خلق

  نیمه طره اول بیخیدار بئله عجب

 در نیریش فرهاد در.  است دهیچک.  است کرده چکهب؛یب؛دامیتام

  دیگو نیریش فیتعر

  لطافت بیدام بیآخ ننی تن

  مالحت بیودام بیآخ اوزوندن

  اخودی

  بهر هلکیا بیائد نوش بئله لید وغجوج

  زهر لکهیا بیدام ندهیلید نینجیلیق

 در وانید چهار در.  )ائله ییم(بکنم  زیون.  )تاپام(کنمی م دایپ؛ی تاپا

  دیگو بند عیترج

  دنیمقصود اوشبو ریخ میدی تاپا

 میصوحبت لهیا قومی بسی توتوشد

  کردن دایوپ.  افتنی زیون.  کردن شیوستا.  دنیپرست تابماق؛

  دیگو البرار رتیح در.  است شده خستهیورولوب؛؛بیتال

 بیتال میردیری یک میاقیای کیا

  بیآلی مجنون فرهاد نونایقو

.  هست دنینکش از امرچکمه ییز؛؛زینیز؛دارتمایتاوتمانک

  نکردن دهیکش

  دیگو وانید  چهار در.  کرد چکه ؛ی؛دامدیتامد

  خط حالتده ناریاو رائدریتحر ای وب دور قینمال اوزده



  نقطه ریب نهی س حفهص گون دنی کلک قدرتی دامد

  نکرد دهیوکش.  دینکشچکمه دی؛؛ی؛دارتمادیتارتماد

  چگونه و قسم چهی عنینجور ائله سین؛ ؛ینجوالشکایتا

  دیگو وانید چهار در.  بکند

  قدم دومیقو خود  نهیصحراس عشقیی نوای ا

  لهیای واد وخی یانیپا اول منی نجوالشکایتا

  دیگو صنعان خیش داستان در.  تاس دهیچیپ وبهم.  است بسته؛بیتانک

 لریردیکدیت نیخلعتی اهل کفر

  لریدی گئ اقیا ندایباش نیخیش

 ینیزنار بیتاخ محکم لهیب

 ی نیاطوار سالک به یلیئا کافر 

  اخودی

ست  اونو اوسدونه  ریب بیتانک   ر 

ست هی لهیقب لرید لهیائ عزم   ج 

 را کیتاج فرقه زین.  کن ومزه.  چش به؛داد؛ تات

 و انیاولما زدنیب اوزگه تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. ندیگو

 از هیکنا  دادکه عدلی معن به زیون.  ریدئمکد گانهیب رهیغ

 رتیح در و کند تظلم وی دادخواه مقام در مظلوم کهی ادیفر

  دیگو البرار

 مبتال اول دادمدا بانیریشقیق

 الیتوتی من تاتی دئد نجه

ک؛؛تارت؛دارت   دیگو البرار رتیح در . دنیکش از امرچ 

  نیال بوجهاندانیی  نواچک 

  نیال ناجاندی جوهر جهانی هانس

    اول  دوریآلما دور ندهیالی تاک

 قول دارت اتک لکیس سنده اولسا

ی م دهیکش.  کشدیم نکهیا محض بهچکینجه؛؛نجایتارتقاج؛دارت

  دیگو مجنونی لیل در.  کند

 ی وا قجایدارد ندنیخم میقاش

 ی ای میک لهیا لورمواو خمی قو

 وغیره پرستش و ازینی برا شدن خمائیلمک؛نماق؛یتاپ



سفارش خواهم . سپرد خواهم.  سپارمی م رام؛ی؛تاپشی تاپشورا

  دیگو وانیچهارد در داد.

 رایشیتاپ ن جا  اونو گورجکنذر ائدیب یی نواچون 

  اونا احمال سن لمایق سریم دولت بو اولسا

  دیگو وانید چهار دری . نداد زیتمآریتمادین؛؛ نیتالقاماد

  نیلدیق غضب چو نیلدیق بورونی ن میقتل

 ی بار نیتالقاماد بیدئ سونرا بورونی بعض

کک؛ نیین؛دارتاییتارتا ی عن. ی باشدیم  دنیکش از امر؛چ 

  دیگو وانید چهار در.  میکن دهیکش.  میبکش

  نینیزاد حور سرو اول مییدارتا نوجور نجه

  نینیدادیب لهیا  ظلم ایآی انیپا دور بونونوخی

ل.  است کرده زانیآوتاخیبدور؛؛ تور بیتاق لل وی ح   زنان کهی ح 

  دیگو مجنونی لیل در.  زندیآو گردن به

  الریرد بیزرتاخ وریز وزوی

  الریرد بیباخ نیسن ولوندای

  دیگو وانید چهار در.  بشوم دلتنگ؛میخیم؛داریقیتار

 ی ندیا رامیوالنی یرسارید دان خانقاه میخدیدار

  اوندا سربسر دور صف اندیردور ظلمت نجه

  دیگو ارهیوس سبعه در.  نمود متفرق و شانیپر چون؛تارکاغاج

ست برهمن لیا بارچا تارکاغاج   ج 

ست لریائ منفعلی شکنیا اول   ر 

 زیون. دیبکن خود انگشت به را رهیغ و حلقه نکهیا مثل؛تاقار؛تاخار

 از را نخ نکهیا مثل دنیگذرانی زیچ ازی زیچ زین و. باشدی سفال ظرف

 از ساخته وانیح پوست از نانیشین صحرا کهی ظرف زیونی . بگذران سوزن

.  دینما استفاده رهیغ دوغ و ماست ختنیری برا ایو  آب مشک عنوان به آن

  دیگوی سکندر سد در

  لجام آلتونی داغ کریا آلتون هم

  ستام آلتونی خدا تاخار آلتون هم

  آشنا؛شیق؛تانیتان

  نمود شانیپر و وافشان.  ساخت ومتفرق. پراکند؛یتدی؛داغیتارقاتت

  دیگو مجنونی لیل در. آشناها؛شالریتان

  جزم شالریتان نیسیریب ریبتاپیب 

  عزم نهیمیحر بدنی ائتد روح



  را گویندپاقوزک ؛تابان؛دابان

  وسرزنش طعندانالق؛تابقو؛

  کننده پرستش؛تابوغان؛تابوقان

 اورا همواره خود ارباب خدمت در خدمتکارکه کننده پرستش؛یبوقچتا

  دیبستا

. باشد خان آلنجه پسران از هیکنا ندیگو را نفر چهار مغول لغت به؛نیتاب

  ازیون پرستش از وامر

 ونیز.دندیرس سلطنت به تاتارخان از نسل هشت که خان مغول برادر؛تاتار

 )دادار( کندی م ومزه چشدی م

  کردن مزه و دنیچش؛ماقتاتماق؛داد

  دنیچشان؛رماقیتاتورماق؛دادد

  مزه؛قیق؛داددلیتاتل

  کردنی خوددار؛تاجانماق

  ندیگو را داقسا غالفبند وتاختوق؛

 وانید چهار در.  نکند دهیوکش.  نکشدچکمه سین؛؛تارتماسون

  دیگو

  توت آسا نیشیا عالم اوزونهیی نوای ا

  شیا هدریدشوا نیشیا لیاچکمه سین  دئسن میک

  چشان نه؛رمای؛داددیتاتتورما

 و گندم نکردن آرد از وامر.  نکن دهیوکش.  نکشتارتما؛دارتما؛

 باشد رهیغ

  کننده هیتک؛ انانیانقان؛دایتا

  دیگو وانید چهار در.  نشود دلتنگن؛یقماسی؛دار قماسونیتار

  دنی زخم هر نیخماسیدار نیغم ندهیائو کونلوم

 ی ن روزه لسونیآچ اندانی که تاشالن نیمرهم

  دیگو نیریش  فرهاد در.  شدند دایپ؛الریشتیتاپ

  سوروشوبی نیریربیب چو الریشدیتاپ

  گوروشوب پیک پیک بیآغالشی بس



  دیگو وانید چهار در.  شودیم خستهیورولور؛تاوشالور؛

  سالی اوزلوگون قدم دونیقو نهیسی واد فقر

 یورولور گوتورن  وکویریآغ بو دور اوزون ولی

 رتیح در.  است دهیچیپ ونیز. است کرده بستهدولویان؛ان؛یتانک

  دیگو البرار

  کمر جوز ندهیال انیتانک هم

  گر جلوه اولوبان دوز سرطان هم

 چهار در. ندیگو را بدن رک نیچن هم و. کندی م چکه؛تامار؛دامار

  دیگو وانید

  نیالر کانیپ طرف هر دوزنده ننیائو کونلوم

 ی شیک قان ردنل زخم امارالردی ندیا اولوب سو

  اخودی

 ی کوکب وکوروری یسار هر دیخورش ایگو

  طرف هر دامار اوزدن اولی دقاو سرعت چونکه

  را سرخ گلنیزو. .  رهیغ و دام حلقه.   کیبار زیون. تنگ؛تار؛دار

  دیگو وانید چهار در.  ستیای مغول لغت ندیگو

  نیلب وکنگور نه نیآغز دار حالتده رید نکته

  اولور بال یلمیشدئش ندنیشین زنبور ایگو

 اخودی

  دئسم آنال نیقیل انیپای ب دارو میهجر شام 

 دنیتار هر نیساچ غینکلی  لداگئجهی اولور فهم

  دنیچشان؛رماقیزدی؛دادد رماقی؛دادد رماقیتات

  وامانده.  خستهیورقون؛بدور؛ی؛تال تور بیتال

 مصرع.  بکشند زونی.   آردبکنند؛نالری؛دارتس تسونالریتار

  آش لریندهال  دارتسینالر یبگل  دء

  است وامانده.  است شده خستهیورولوب؛تاوشالور؛

  است خارج در.  است رونیب درچولده دیر؛؛ دوری تاشق

  است دهینچش.  است نکرده مزه؛ بدوریبدور؛دادمایتاما

 ازی سال نیچن هم.  ندیگو را مرغ ؛؛توئوقیتاخوق؛تخاقو

  باشدیمی ترکی سالها

  افشاندن  تخمافشاندن .سپمک؛ماق؛یتار



 دان شانه؛قیداراقل ؛ قیتاراقل

  همدم.  غمخواردوست .یولداش؛؛کیاول تا 

 متفرقداغیلماق؛؛تارغاماق؛تارغاشماق؛تارغالماق

  شدن پراکنده و

  شیگشاآچیلیش؛؛ شیتارت

  هست حیصح هم نیوباغ.  کش شیپ؛قیتارت

 باشد بهاره علف از عموما . ندیگو را دووابی ریس؛قیتارج

  است شده پراکنده و متفرق؛شیلمیش؛داغیتارغام

می؛تارال؛   شود گفته هیقر جز در که باشد مزرعهز 

 در. او دنیچیپ و بسته زیونیعنی صبحش ..  صبح طلوع؛ی ؛دانیتانک

  دیگو وانید چهار

 ی رانغوساق تانکی ساچ اوزو یانکی تسدو

 یس قویاو تانک بیائد نیگوزلری صبوح مست

 چهار در.  دنیگرد وپراکنده.   شدن متفرقداغیلماق؛تارقانک؛

  دیگو وانید

 تارقانک کونول جانی ا گلکشت ائتسه احباب گر

  زیس سیز.مبتال دننیغم هجری آ ریب زیس میک ندن

.  کردن وبسته. بستندباغالدیالر؛برکیتدیلر؛الر؛یتانکد

  دیگو مجنونی لیل در.  دندیچیپ زیون

ست للریا مایقو اونو اوزه نافه   ج 

ست باغالدیالر ینیاقیا ننیال   ر 

  اخودی

ست بیباغالن چرهیا حلّه مرغ   ج 

ست برکیتدیلر ندهیچیا مهد مرصع   ر 

  دینمای م پراکنده و متفرقداغیدیر؛تارقاتور؛

 سد در.  شودیم مضطرب و.  ترسدیمقورخور؛؛ تور نایتالب

  دیگوی سکندر

 ینه داغیدیر  داونولی طلب

 ینه تمکی غه منزل دشوار نه



ی زیچ از نکهیا ومثل.  باشدی م دنیکشی معن بهالر؛یتوتقا تارتا

  دیگو اسکندر تیوص در الملوک خیتار در.  بکشد دست

  اوال عبرت بلکه هیتنب موجب نهیاهل عالم میک

 الریتوتقا تارتار نیال دن عالم میک

  دیگو وانید چهار در . دشوی م پراکنده و متفرقداغیلیر؛تارقالور؛

  جفا لدنئا تارقالور سنیرید تایی نوای ا

 داغیلیر غوغا بو نیعشق هنگامه ساوورغاج

 

 و لغزنده زیون.  س ردی م و.  لزدی می عنی سوروشور؛؛لوریتاب

  دیگو محبوالقلوب در.  شود دهیسر

  ریلیآچ شیای باغل بئله لهیا صبر

  تئز سوروشور دیقجاآش شدهیا

 بر نفس گرفتنی  ترکمن زبان به؛رماقیو وشیویوتاساماق؛ت

  ندیگو را فاحشه زن زیون. باشدی خستگ و دنیدو اثر

  را گویند تپانچهاسلحه کمری.ونیز ؛یتاسک

  شدن زیر سر زیون.  را گویند  رهیغ و آب انیطغ؛تاشماق؛داشماق

 وغیره ی سخت شدت از شده خسته و کوفتهازیلمک؛قماق؛یتاش

 رای زیچ ایوی کس سنگ زبایون.  انداختن رونیب تاشالماق؛

  .ایضاحات اسگی تورکوده داش . چول ائشیک بیابان دئمکدیر زدن

  دیگو وانید چهار در.  است شده دهیکشچکیلیب؛بان؛یلیتارت

  بانیلیتارتی داروی ایگو وگوز نیم وزی یچرخ

 ی نیوصل گر صفت رمهس   ندهیچیا  دون گون رمهس  

 م. ب چ شونیز.   مبکن مزه دادام؛؛ یتای تا

  وبامزه.  دار مزهدادلی؛ق؛یتاتل

 در.  دیکن باران سنگ.  دیبزن سنگ با؛ زییز؛داشالیتاشالنک

  دیگو وانید چهار

  زیداشال کایالریاراتی میتن اولدوم میکی ندیا

  زیه لیائ دار خبر دنی معن بوی اریاغ کیل

  اخودی

ست زیداشالی نیائل هم   ج 

ست زییباغالی نیلر تیا هم   ر 



 در.   گذاردی نم فرق زیچ دو انیم. )وئرمز( دهدی نمی عنیتالقاماس؛

  دیگو وانید چهار

  تالقاماسی جفان ردهیب وفا صادق عاشق

  دنیدلدار ریگل میک کنیول کونول ریگل خوش

  چکدی نم و.  کندی نم چکه؛تامماس؛دامماز

 رونیب و نهخا رونیب لنگه و برابر.ونیز. وظاهر. .  سنگ؛؛داش تاش

.  قارداش.  ولداشی مثل.  است نسبت و رابط کلمه زیون.  شودیم گفته شهر

  شود واقع کلمه آخر در.  نداشیقار

 را گریهمد ریشی کودک دری کسان نیچن وهمیی . رضا برادر؛کوکلتاش

  دیگو وانید چهار در.  باهم برادر و خواهر تلقی بشوند خورده

  ناداشد  ویران مهکوکسو دامار میک قانالر قطره

  داش مهیاحوال آغالر قان میک دئمه دور  دنیزخم

 پشت الکباغه؛توسباغا؛ستا

 رهیغ و آب  کردن انیوطغ.  سرشارپ ر وداشقین؛تاشقون؛

 ماوراالنهر در ستیای شهر نامکند؛ ؛داش تاشکنت

 سنگالخق؛یق؛داشلیتاشل

  دیگو وانید چهار در.  باشد اوغوزخان پسر نام زیون.  گوه؛ ؛داغ تاغ

  ن گوره اوزره باغ گه و دشت گهی من

  فرهاد و مجنون نوریساغ شیلمیرید

 رهیغ و اسب  شدن خستهخستگی را گویند ..نیزیورولماق؛تالماق؛

  باتالق و  آب در رفتن فرو زیون.  ندیگو را

   .ونیزذ ن گمان کردنکردن خستهیورماق؛تالدورماق؛

 کردن غارتچاپماق؛تاالماق؛

 را گویند هشد غارتشخص ق؛تاالنما 

  کردن کوشش و تالششماق؛یتاالشماق؛چال

.  است کرده زراعتی عن. ی کردن زراعتی معن بها کیب؛؛ بییتار

  دیگو دریح ریم مخزن در

  کنیا ومرادری بوغدان بیدارت آرپا

  کنیای بوغدای ججی  قیآشل کید گورمه

  اخودی



 اریش چویی نوای لدیقی کوکسون

  اکیب ده مزرع بو نیمهر تخم

  دادن زیوتم.  گذاشتن فرق زیدوچ انیمتالقاماق؛

  شدن خستهیورولماق؛قماق؛یتال

  زیونی . خستگ از زدن نفس زیون.  )گویلوک(زار سبزه و سبزهتاال؛

  کنان غوص

  ضاحاتیا. نامند هم ونیقو اورا و. ندیگو را باد گردگیجل؛؛تاالز

   ریلیدئ جلیگ لهی   بو ندهیس تورکجه جانیآذاربا

.آذاربایجان تورکجه است حیصح هم نیغ با ندیگو را سپر؛تاالق؛تاباق

سینده چورک خمیری ائله مه گوچون آغاجدان یاخود دمیردن الکدان 

  دوزلمیش قابا تاباق دئیلیر

 نیچن وهم.  ندیگو رای شانیپی مغول لغت بهآلین؛قاباق؛؛ی تاال

 )چوخ()آرتیق( فراوان  اریبس و  انبوه

 انقالب زیون.  ندیگو را رهیغ و آب امواج؛تالغه؛دالغا؛تالغا

  هوارانامند

 غوواص؛ی؛دالغاچیچیقیتال ی؛جیتالغ

  باشد اضطراب در اگر ؛تالغاسه

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را جهنمتامو؛تاموغ؛

  گون آمال حشر اول الالر نیساغ روضهی ن تاموغ

 ی اللیق آشکار نواوت کونلوم لبهیت که

  دنیچکانرماق؛یزدیرماق؛دامیزدیتام

  نمودن حاشا. کردن انکار؛ ؛دانماق تانماق

 در. )ب ل مک( دنیچیپ و. کردن وبسته.  بستنباغالماق؛؛نیتانکار

  دیگو مجنونی لیل

  آزاد دنیتانکار اونوی بوکد چون

  ادیبنی لدیق نوحه لهیا درد وزی

  شناساندن ؛تماقیتان

  افتنی شهرت.  شدن شناخته؛نماقیلماق؛تانیتان

  کردن وبسته.  بستن.  دنیچیپباغالماق؛؛تانکماق



 چهار در.  است کرده انتخاب و دهیبرگزسئچمیش؛ش؛یتانالم

 دیگو وانید

  عجب نه چرهیا عالم وخی تکی اریی ینوا گر

 شیتانالم اونو ردنل مهوشی ن  عالم بیریگت میک

  ندیگو وانید چهار در.  ندیگو را رهیغ وی آدمی پای صداتاوش؛

  دور میاشدی باغر نیرمیدی گلد ائشیگیندن نیائو میک تاوش

  دور میاشیقو میک من نوریساغ رجکیگ هیسا  کدنیشیا

  وامانده نیهمچن.   است شده خستهیورولموش؛؛ شیتاوشالم

  دیگوی سکندر سد در.  است

 ی بسی اولغا یورولموش خصوصا

 ی بسی اولغا شیتالم دن هیپو  غیقات

  دیگو وانید چهار در.  است داده زیتمنیزو.  است گذاشته فرق؛شیتالقام

  درد وخسای خوشدوری مئی صاف ندنیالی ساق دئمه

 شیتالقام اون میک خوشدور اولی گلد اوندان نه هر

 نهسفارش داده است.ونیز ش؛یرمامیشیش؛تاپیتاپشورمام

  دیگو وانید چهار در. است سپرده

  مه سدهیا دنال کونلونیی نوا گوزله آرا زلف

  شیتاپشورمام هیی شیک  ضامن چرهیا بندی ن لبهیت

  کردن دهیچیپ.  نمودن انکار.  کردن حاشا از امرز؛دانماق؛یتانک

 را گویند  ابیکم و بیعج زیچتانشوق؛

  ندیگو را سحری ستاره؛ اولدوزو ؛دانیلدوزی تانک

  نمودن رتیوح.  کردن تعجب؛تانکسوقالماق

  ندیگو فردارا زیون.  سب باشدا دهن کام؛ی تانکالد

 )تانیش( آشنا زیون.  گفتن سخن از امر. بزن حرف؛ شی؛دان شیتان

 شانه زین.   کرده متفرق و پراکندهی عنیداغیلمیش؛؛ شیتارقام

  دیگو وانید چهار در.  )دارامیش( ننمود

  مینسداراتمیش  عالم نیخم زلفون میک لهیا

  دنیقالب هر ونیبو جان وزی رتولسهسو عجب نه

  دیگو وانید چهار در.  دنیچکانرماق؛یزدیرماق؛دامیزدیتام

  ناندیاتیح آب نیلب اولسای نیاقمتاپ جانی انکی

  سو هدریب پخته زدوالریدام چون مایآغز ناوالردا



 چهار در.  مکان و جای تنگ زیون.  ندیراگو ارزن ؛ یغ؛داریتار

  دیگو وانید

  دهریب قیل کام تلخ وریلیسو نیمیک غیتار

  نارنج نوآلتون  یغدیردی که غیدار غیدار

  را گویند اردکی نوع؛تامات

 چهار در.  پاره پاره. ریآراب ریب آراتک و توک.؛ تاال ؛تاال تاله تاله

  دیگو وانید

  مطربی ا نیگلد جئگ آرا رید اولدوق نیمشتاقی بس

  تاله ریب اولدهی آی انکی دهزیب دنی ترک نیساز که

  دیگو البرار رتیح در.  شاهدتانوق؛

  زال وردیاوت تانوقی کیا چون لهیب

  فال فرخنده خسرو مثلی اولد

  اخودی

  تانوقی اولد گل نرکس و نیقدی لدیق جلوه

  ریوئر  آزاد سوسن میکی خط قوللوق اونا

 به.  شده غارت. گی را گویند دهیپاش هم ازی ختگیگس هم از؛ مار تارو

  دیگو یسکندر سد در.  رفته تاراج

  تارمار ئیله ییبا تکی زلف لر صنم

  دمار زدنیب اولدوقجا دیردیقوپار

 دیگو نیریش و فرهاد در.  تو پرستش و سجده در؛ تابوقوندا

  خادم ندهیال نیسن اولموش وحوش

 مالزم تابوقوندا اولموش س باغ

 .نثر دیگو القلوب محبوب در.  دادن شهادت؛کیدلیتانوقلوق؛شاه

  یناولماسی راض اقان ناحق اوچونی لر خاطر

  للریوئر  اشاهیدلیکنیقان

  اخودی

  اولوم محرم بیائد نه رماستوریا محرم گوز هنیوصل

  امیقان للریوئر شاهیدلیک که دامن تری کیا

  دیگو مجنونی لیل در.  شدن مضطربی عنیقورخماق؛نماق؛یتالب

  نساک نهظّ م بیلیقی نیجسم

  کنیولی شیا چون قورخماقدی

 جوبی رو از جستنخودرا پرت کردن جهیدن.لماق؛یاماق؛آتتاوس

 را گویند  رهیغ و



  کردن خستهیورماق؛تاوشالماق؛

  کردن . ونیز معوضه نمودن  ضیتعوش؛یشمیش؛دئیمیتاووش

علی معن بهتاووشان؛   باشد ج 

.  بورکوتی جغتا لغت به.  ندیگو را عقاب مغول لغت به؛لیتاوشانج

  نامند قوشنقارا رانیا در.  ندیگو هم وقارتال

  دیگو وانید چهار در.  است دهیچیپ؛ بیرماشی؛د بیتارماش

 دیرماشیب چانیپ عشق ریب اوزه نخل هر دوزی خدیچ

  هنوز خم و چیپ ده میجسم دنی عشق قد ریب که وه

  دیگو وانید چهار در.  )یورولدی(شد خسته.  ماند؛ ی؛قالدیتالد

 ی نوولیی  ینوا خسته میره خضری ا قولدا

  نهی یالدت اونونی باغر ندنیس هیپو ولی بو میک

  شد ناالنهست و نیستش را دست داد .و نیز تاالندی؛؛یتالقاند

ی معن دو به البتهی .  وبندگ خدمت نیچن هم. پرستش و سجدهتابوق؛

  مغول نیخوان و دولت ترکستان در که خواننده میتعل نوع اول شودیم استعمال

 برهنه سر پادشاه برابر دری شخص که باشد نچنانآ وی. مستمر و معهوله

  دیگو وانید چهار در.  بگذاردی شانیپ بر دست و شودیم خم کرده

  احسان گوروب کوپ داغ داییمانکای اولد قول

  تابوقی ائتدیی نوا میکی بس دانیوفاباب

  اخودی

  میک مست بد اول خسایچ دیمرید گورسه ینرئی میزخم

  تابوق دیملریائ بین لهئیایم نی بارماغ اوزرهی مانکال

 وانید چهار در.  کردن وانتخاب.  دنیبرگزسئچمک؛تانالماق؛

  دیگو

  عجب وخی ترد لسایقی وکونلون جان سن سدهیا

  واری دیترد تانالماق داالراو ندیی نوا میک

 زیون.  ندیگو را صبح  طلوع  ونیز. رتیح وعجب..  تعجبتانک؛

  دیگو  مجنونی لیل در.  بندند اسب کمر بر کهی نوار

  مقدور وخی ماسیا ائتمک دفع سن

  مقدور اوندا توتسامی سن وخی تانک

.  بکنند توانستندی نم زیون. ؛ کردنش دایپ تاپماقی؛؛ تاپماغوتک

  دیگوی سکندر سد در

  خللی ب صفت اول نیقورقان انسای



  اجل ینهیچیا تک ونقتابما ولی که

 وانید چهار دری / واماندی . شد خسته یورولدی؛؛ نیتاوشالد

  دیگو

 ی تون هجر سپهری ا بیقوتار چونی ن میغم

 یورولدون آرتیق یگون حرکت نیلمادیق چو

  ندیگو را گز درختتارانغو؛

  دیگو وانید چهار در.  نمودن تالش و تقالی عنیشدی؛یچال؛یتاالشت

 گئدیب الری تاالشت آنداق شوخالر وکونلون

 ی پرکند بینص دلیب منی قالماد که

.   دنینوشبه تانی و جرعه جرعه  را شراب الهیپدامجی ؛؛یتامش

  دیگو وانید چهار در

  قوش توتار منه بیچیا چوی ساق

 نوش المیق اونو دامجی دامجی

  دیگو وانید چهار دری .شد خستهیورولدون؛؛ نیتالد

  همره نیاولماد یا یینوا ولوندای فنا

 نیتالد لهیا مکر زاهدا ندنیس هیپو دشت بو

 وانید چهار در.  باشد شده دایپ نکهیا مثل؛تاپیلدی؛کید غویتاب 

  دیگو

 دور آواره کونول مجنون ندهیدشت عشق لهیا

 مطلقلمازیتاپ ردهیب سن سدهیا رلی ب ر میک 

 در.  مینداد زیتم و  مینگذاشت فرقسئچمه دیک؛ک؛یتالقاماد

  دیگو وانید چهار

  ستریا فراق دنیرنج امانی یاخچی یک او ریب

  باره  امانی  ای یاخشی تالقاماتک جاردایا

 در.  شود خسته نکهیا مثلیورولدوقو تک؛؛ تک تاوشالغو

  دیگو وانید چهار

 تیا   ناد میجان پرده نیائتد دنیبرگ گل لهیا

  تک تاشالغو نیتن ناگه اوسدونه اونون اولسا

 وتف دری سکندر سد در.  باشد اسکندر مادر لقبالرجال؛ تاج

  دیگو او تابوت به خطاب اسکندر

  الرجال تاجی تدی اتابوت چو

  حال آشفته زارو بیچک اونی دئد

  زیعز مهمانی ا نیگلد خوش که



  زیکن نانیقار اوشبو قربانون که

 و سرزنش زیونی. اباءنکن یعنین؛ییل؛دانالمایزغاماغیتانک

  دیگو وانید چهار در.  نیدنک خیتوب

 دانالمایین کیمی پر دئسم پرده هاله اوزون

 ایمیش بو نهان اوزون مجنونی لمادیق مندن

 زرع کی از آن برگ و خرما مانندنخل هند تیوال در ستیای درخت؛تال

 دیآ درخت آن ازی آب و.  سندینوی م کاغذ عوض به نان برهمن شودیم ادهیز

 را دیب درخت زیون( . متال)ندیگو را آهن زیون.  شودیم نئشه نوشد  هرکه که

 احتیس دری سکندر سد در.  باشد جوش هفت که رهیغ و سرب زیون.  ندیگو

  دیگو ها ایدر

  میب و گردابی بوتراتتی الر قیبال

  مینسی نیاپراقی تال که تک اونون

  اخودی

 ریدم و برنج و قلعی رو و سیم

  گومور و تال هدریب قورخاشون انای

  دیگو رهایوس سبعه در.  نشدم خستهیورولمادیم؛؛میتالماد

  میائتد ریس نجه هر میتالماد

  میتدی هی گوشه نچه لهیا ریس

  دیگو وانید چهار در یعنی بکش.. دنیکش از امرچکگینن؛؛لیتارتق

  نیائتد جمع سوزونهی نماز زرق چونی نیال

 واعظی ا صلوتهی ندیا تفرقه لیتارتق

  دیگو ارهیوس سبعه در.  بکشم؛میدارت؛ میتارت

  چیپ چایپ ثیحد اوشبو اربی

  چیهی قمایتار میتارت زخم که

  اخودی

 طمع مهر وی مئ البیا خمار رنج میتارت

 طمع گوهر نبه لیئا اغد رارق تکی شیک اول

 فرهاد در. چ ک ه کرذدن هست  از امر زیون.  خانه سقف. سقف؛دام؛ تام

  دیگو نیریش

  آلتون دام آلتون فرش آلتون ائو

  آلتون جام آلتون ظرف آلتونی مئ

  اخودی

  لهای نییآی نیداش و دام  بیی ب زه

  لهای نیچ حلّهی دی مصور



ونیز امر از انکار نمودن .  من صبحونیزمن . طلوع؛ می؛دان میتانک

  دیگو وانید چهار درهست .

  دوررماشیچ که دور رهیتگئجه م  قیاری میدان

  تانک لهای تونی الیخ زلفون اوزو آرا کونول

  ننمودم وا باء.  نکردم حاشا؛ میدانماد میتانماد

  کردم ومزه.  دمیچش؛ می؛دادد میتات

  دیگو مجنونی لیل در.  شدم خستهیورولدوم؛؛ میتالد

 ی قولومنی توتد شید آرا میتالد

م گوز ر   ی ولومنی البانیا گوزک 

. کاله آهنی بوده در زمانهای قبل  ندیگو را خود کالهلقا؛یتاوولغا؛دب

 به سر میگذاشتنددر جنگ سربازان وغیره 

  باشد باتالق کهی ومکان.   لغزندهلیققا؛ماق؛یتا

  ندیگو را گیدقازان؛ا؛یتا

 هم و بندند به چوب بهی کس که باشدیم زدن چوبی معن بهاالماق؛یتا

 . ونیز علف و غیره انباشته کردن  بزنند چنان

  بزند چوب با راکهی کس واداشتن؛اقالنماکیتا

 که ندیگو را زراقیم نیچن وهم.  دادن هیکت مکاناناق؛یانجان؛دایتا

  باشد زهین همان

 ندیگو را مرشد و استاد رویپ ختا لغت بهبخشی؛؛یشیتا

 حرف ادیز که شودیم گفته چانه پر آدم زبهیون.  لغزنده؛غاجیتا 

  الکالم ریکث. بزند

 را گویند  ساله سه شتر؛القیتا

  دهین س ر.  نکننده لغزشی عنی؛مغوریتا

 لشکر برفوج. تپاندنیی جا به خودرا بزور ؛لمکی؛تپتاپولماق

  زدن خودرا

 در.  است انداخته.   است انداخته سنگ مثالداشالییب؛تاشالبان؛

  دیگو نیریش فرهاد

  ستس   اولوب چونی باد تند حوادث

ست ییباشالد اونو هتوپراق قارا   ج 



  دیگو نیریش فرهاد در.  کندیم دهیکش و کشدی م؛ریتارتادور؛دارت

  سن تارتادوری لماکایق قصور

  سن دورآالی انتقام عدودن

 اخودی

 یمن نکته چونکه ارماغاسنو بیتی غهی بزم عشق

  چنگ و نغمه  لهیاتار بوی سار اول تارتادور

  یکرد دایپ؛؛تاپدون تاپتون

ی . ترک سال ازی سالها زیون. ندیگو را خرگوش؛تاووشقان؛دوشان

  ندیگو لیا تاوشقان که

 چوپانانی  دست چوب اغیتا زیون.  را گاهش هیتک؛ینیاقی؛داینیاغیتا

 چهار در.. ریلیدئ ده نک هیدئ نایآغاج چوبان بو ضاحاتیا(  اناقیدا)باشد

  دیگو وانید

  باغبان صنوبره نیقامتی اوخشاتد

 ی نیاقیدا دن الفی دیا لمزیب چارهی ب

 در.  شدن خسته بقدر.  شدن خستهیورولماق؛تاوشالغانجه؛

  دیگو وانید ارچه

 ی من نکیآن چیهی تاوشالدورد اوسدوندهی وکی غم

  لیق تاوشالغانجه دنیزار  من سن سدهیا التفات

  چکه و. قطره؛ی؛دامجی تامج

 ها وچکه.  ها قطرهدامجیالر؛الر؛یتامج

  چکان بهی عنی . زی؛دام زیتام 

 باشد کردن چپاول  غارتی معن به؛یتالغ تالغارو

 سبعه در. ندارد اطالع زیون. اباءنکن.  نکن احاش؛ ؛دانمایتانما

  دیگو ارهیوس

  اساقی اولور مستی ک لمزیب خواجه

 اقیاو ایو وبدور قودایاوی تاتما

  دیگوی سکندر سد در.  است دهیکشبان؛یت دار بانیتارت

 ی های ها اریآغال ااوغلون آتا

 ی وای وا بانیتارت آنادا الیزیق

  اخودی

  هیپا ردهی او بیچک وار مانیسل

  هیسا نایباشسالیبان  قوشالر که



 وانید چهار در.  شودیم مضطرب.  ترسدیمقورخور؛نور؛یتالب

  دیگو

 ی نی لعل شلرید که هردم آرا اشک نیم نوریتالب

  اضطراب لریائ دنی وهم جان دوشسه زهیدن میک

  اخودی

 ایئگو بیدارت شعله تک من چرهیا گل نوریتالب

  حسرتدن اولی اغدی اوت نهی جسم گونش میک

. ونیز گندم و جوئ  کندی م دهیکش و. کشدیم که آنتارتقان؛دارتان؛

  دیگوی سکندر سد در وغیره آرد کردن.

  دنیابواب خلق او دارتان قدم

  دنیاسباب اوعالم لکنیس اتک

  اخودی

 ی بخت شمع لهیا دارتان باش

 یرخت ردهیب له واوز انسای میک

. ونیز از نفس زدن اوی صدا از یعنی؛ وشوندنی؛تو دنیتاووش

 چاغدا وروالنی بیقاچ انسان ضاحاتیا. تند او . ونیز همچنین نفس او .

  دیگو نیریش فرهاد در.  ریلیدئ وشیتو نهیسس رایو رایو نفس اونون

  شاپوری اندیاو اونون ندانیتاووش

 نور بوالجب  دنی ظلمت تون بیتاپ

  دیگو وانید چهار در.  دهمی نم زیتمآریتمارام؛تالقامان؛

 ی من خودی ب ائله اولدوم دنیهجران ایساق

  تالقامانی کاتتیا زهر اخودی  باده دوالی قو

 دیگو وانید چهار در.  ام کرده دایپ که آنچهم؛یقیتاپقوم؛تاپد

  کوثری طوب و حور چرهیا جننتی ردیگ توشومه 

 پوز دنیلب قدو و عارض تاپقوم وندایکو که مگر

  دیگو نیریش فرهاد در.  شده خستهلموش؛یوروتاوشالغان؛

  ناس شیمیا تاوشالغانی امیا فراق

  ناس شیمیا یارو داوخوی ریآغی بس

.  شودی نم خسته زیون.  نشدن خسته از امریورولماز؛؛یتالماغا

  دیگو وانید چهار در

 ی توتولد نیدمگلمه  انیاوی مینس دانی ا

 یورولمازسان ناگاهگلسن  ده دئمک میحال

. بستن  زیون.  نمودن دهیوکش.  دنیکش ازی عنیچکدین؛؛نیکاردتان

  دیگو مجنونی لیل در.  دنیچیپ و



 آزادچکدی  اونو یاولد چون

  ادیبنی لدیق نوحه لهیا درد وزی

 چهار در.  اباءننمودن زیون.  کندی نم حاشار؛ییل؛دانمایتانماغ

  دیگو وانید

 ی ای یقاشی ا دانما کیم نادنیرماقیو ظلم نیناوک

 ماسیا مو کانیپ کونلومده ارو وب ولمازا زخم تنده

  دیگوی سکندر سد در.  غارتتاالن؛

  بیائد تاالن لهیای نی لیخ شجر

  بیائد انیعر انیاقیا دانباش که

  خارج واز.  رونیب ازچولدن؛؛ دنیتاشقار

 دری . داشت اضطراب و ترسقورخوردون؛؛نینوردیتالب

  دیگو بند عیترج

  نیاضطراب کونلوم مه سدهیا چوخ

  ادیص که چون نهی وردیتالب قوش

 خیش داستان در و. روز آنی وفردا.  شیفردا؛ی؛دانالسیتانکالس

  دیگو صنعان

  نظر اهل اولسا گئجه ریب دهیمنزل

  نظر لریائی الساند ساکن اولسا

  اخودی

  انتظار ستمگر شوخ اول رسهیتی نجه هر

 نتظارا مضطر و زار منچکردیم  میی ائله نه

ی لیل در.  میبشناس نکهیای برا زیون. میشناسی مق؛یک؛تانریریتان

  دیگو مجنون

  نماقدانیتانی ندیا میقیل قاچماق

  نیم ماسیآرز هغ نیریتان نیمیک لی  

 شناسمی نمتانیمارام؛مام؛ی؛تانیمایتان

  دیگو مجنونی لیل در.  خارج و رونیب؛ کی؛ائشیتاشقار

  شبا بیریو االنی آتای تاشقار

  داش راریو کوکسونه اخای بیتری

  اخودی

  آلی ونب میکی آپاردی تاشقار

  الحالی ف نقد میبانی ردیا آز



ی افشان بذر ارزن را هم گویند )داری(. نمودن زراعت از امر؛ی تار

 رای تعال حق روس وی رانیا زبان به زیون. )دارا( کن شانه زیون.  کردن

 چهار در ریلیدئی تانر ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا )تانری(ندیگو

  دیگو وانید

  ایی ینوا باخماز گوز اوجویال شوخ اول

 یتار ارغوان اوزونه زعفران نجه هر

.  را خودش سپردهسفارش وتاپشیرماقینی؛؛ینیتاپشورماغ

  دیگو البرار رتیح در.  است سپرده که زیچ هر زیون

  ارگردک یرماقینیتاپش سن سدهیا

  وار ندایجواب یکش او یئرده دانی

  دیگو وانید چهار در.  کندی م غارت؛ ؛تاالریتالقا

  وکجه لدید تمامی ن تنخ   روم که نیقاش

 الدیتا نیائل حبش میک اول داننیالیخ نیساچ

.  او طعم و. )دادی(او مزه زیون.  بودن محفل نوکر و عمله از هیکنا؛یتات

 دیگو البرار رتیح در

   بیی آت ینیس اآرپ تخمی   آت شاه

 بیی تتای نیالر توئوغ ائوده

  خانه وخارج.  رونیبی عنیچولو ؛ ائشیگی؛؛یتاش

  دیگو وانید چهار در.  ببند خانه دربی عنی؛یل غا نهیتا

  دلداری نیی نوا اول اولور گونو خوش نه

 ی لغا نهیتای نی سیقاپ بیائد دعوت نهیائو

  دیگو وقیطو در.  بشود زراعتاکیله؛؛ لهیتار

  لهیدارای آغز ریبی دوشد میشیا تا

  لهیا تار ریبی ساچ کونلوموآسرار

  داننویسو گوزوم میک دیمتوتار گوز

  لهیتار محببت تخم هدوکونکل

.  )داغالدی(. ونیز داغ کرد است کوه در ؛ی؛داغدادی تاغداد

 عالمت گذاشتبا داغ کردن نیزو

 در ونیز آرد گردید. شد دهیکش؛یلدی؛چکی لدی؛دارتیلدیتارت

  دیگو وانید چهار

 ی لدیق خطا اوچون مشک نیساچی ائتد احتیس

 چکیلدی یئرده ارالیبق  ی جسم وارسا که

  اخودی



  فاشی لیم اولوسی اولد چو مکدهی

  آشی لدیارتدی خدیچ نیاورتاد گزک

را  کردن س رمه ایو.  انداختن بر زیون.  بست چوب بهی عنی؛یتاباقالتت

 مصرع. گویند

  دیریبباسه لیئا رقهی تاباقالتت

 بلندونیز.  نکرد وباال.  دینکش باالی عنی؛ یزمادی؛قالخیقتمادیتال

 نکرد

  شدنش دایپ؛یلماقیتاپ

  دیگو مجنونی لیل در.  شیپا قوزک؛ ینی؛دابانی نیتابان

  شیر کانیت چونکهی نیاباند به یلیئا

  شین بیلیسانج مهیجگر میمن

 س رمه ایو.  دنز چوبی عنی ؛رماقیو اقی؛دا اقالماقیتا

ی  بارل باغدا ندهیس تورکجه جانیآذاربا اقالماقیتا ضاحاتیا. دنیکش

  ریدئمکد رماقیو اقیدا آغاجالرا

 جانیبا آذار ضاحاتیا.  باشد جوز که گردوگیرده کان؛؛تانقاغ

  دیگوی سکندر سد در.  ریلیدئ کان ردهیگ گوز یاخود ندهیس تورکجه

 غتانقا نیم وزی دولسا اوزره آغاج

  زاغ اوغورالر نه هر ردهی جومار

 مصرع.  شیفردای عنی؛یصاباس؛ی تانکالغ

  سوز دئمه کوپ دنی مئ کوثری تانکالغ زاهد

  بود عامخاص  زد زبانی  پهلوان در که مغول رتومانیام ازی نامجو؛یتا

 دیگو القلوب محبوب در.  کننده دایپ؛تاپقان؛تاپان

  عشق نالیق فیبوتعر که

 دور میقا هدریبی وجود معشوق

 ی الر منسوبلوق هد حاالت انتاپ بو 

 داستان در.  نمود پراکنده و.  کرد متفرقی عنیداغیتدی؛؛یتارقاتت

  دیگو صنعان خیش

 نییاصحاب خیشی ردیا فهیخل چون

  نییاحباب اوزداغیتدی  لر سه میک

 ئلها تییهمی د لهیائ جمع  سن بارچا

  ئلها دقتی نیاحوال خیشی سورد 



 حیترج در.  کند دایپ نتوانستی عنی؛ ید لمهیب ؛تاپایلمادآ ایتا

  دیگو بند

  نیتییماه ذره ریب که وخی گونش

  نیت رهیکیف لهیای سعبیلمه دی  تاپا

 خواهد زیون.  کندی م دهیکش و.  کشدی م ؛دارتار؛یتارتقا

  دیگو وانید چهار در.  .ونیز گندم وغیره را آرد میکنددیکش

  باش مدهیقبری تارتقا اماولس ندایسوداس زلف

 ی سنبلی اغبول خوشه هر و خوشه دن میک هر

  دیگوی سکندر سد در.  بشود پراکنده و متفرقداغیلسا؛تارقاسا؛

  انجمن طرف هرداغیلسا اگر

  شکن صف خسرو و اولسا رسول

 در.  سته سنگ ختننداا هیکنا.  نشده پرت.  نشده انداخته؛تاشالماقان

  دیگو وانید چهار

 ولدای بو که راق ونگولی چرهیا عشقی وارد میک

 هوادور اسرو تاشالماقانی وکونی اوزلوک

 ی الپارس وی التاز البا مع القرشت التا باب

 در.  آوردی م در حرکت به.  دهدیم تکانر؛ید ؛ترپه تپراتور

  دیگو وانید چهار

  رید ندهیذکر نیسن میوئرک قوالق ریگت مایآغز

 ی نیآغز ماریب در ترپه دهوئرن جان میک زامان اول

   باشد مغوالن کعبه. ختن و خطا در ستیای تیوال؛؛تببت تبّت

  آمد  حرکت به؛ بیر تپراب؛دبه

 فرهاد در.  تو کردن حرکتی عنی؛ نیگ ک؛ترپنمهیتپرانماک

  دیگو نیریوش

  وخی ینق سکانمایس اون غه گردونه بیتی

  وخی گینتپرانما اوت هد عالم دوشوب

. یعنی حرکت نکردن حرکت از امر؛ ننیگ ؛ترپنمهلیتپرانماگ

  نکن 

  دیگو مجنونی لیل در.  اورای پا قوزک؛ نی؛دابان نیتبان

 ی اوپد نیدابان تیا اول ده کیدیگلد

 یاوپد نیناتوان بیی الیب وروقیقو

  نثر. دیگو سیالنفا مجالس در. لگد ک؛یل؛تپیتپک



 ی تاشقاماغ نیال وار وانهید اوسدونده منبر کوپی دالریمر و

  دورتپیکله مه گی عجب ی ن وتخته 

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را اسب راقی نیز دامنهتپنکو؛

  دوری راحت ه لیاوپ نیاغیا نیمیشهسوار

  دایاورن تپنکو ریبی سیریب هر گون لهایی آ

  اخودی

 وندهوزای آ نشان ابکچی ا دن نیزیمهمی قالد

 نیده لیئا تپنکو اونو وگون جوالن ایئگو 

 واستماع.  دهنده گوش  زیون.  ندیگو را جاسوس مغول لغت به؛یکچیتب

  کننده

 در المحبه مینسا در.  بدهد حرکت تواندی نمی عنی؛ی آلماغا تپراتا

  دیگوی خرقان ابوالحس خیش ذکر

 اوالنالر شیلمیآس لهیا پکیا تار ریب آسماندان که

 اسیردیلری لی و 

  یالردریلیق انباشتهی نیاالریدر

  آلماغا تپراتا ردنی اونو

 در حرکت به و.  بکند حرکت اگرلسه؛یدبرترپنسه؛تپرانسه؛

  دیگو وانید چهار در.  دیایب

 اولتورور رشک هاگ وهمی گاه باروردا وندایکو

  اوترودن خایچ مهر دن نیک تپرانسه هیسا

  دیگو نیریش فرهاد در.  داد حرکت؛ی د ؛ترپهی تپراتت

 ی باغ صبح نیمینسرپتدی ت چو

 ی دماغ میشدیگل اهوش ی ندنیا

  کندیم حرکت؛ی رین ؛ترپهی تپرانور

 در.  کردیم حرکت که قدر هری عنیکجه؛یتپرانکونجه؛ترپند

  دیگو وانید چهار

  کیل وی ردیآغ ترپندیکجه باری ضعفیی نوا گر

 ی تپرانماد هنی یکدیتی گلد میک کوکسونهی اوخ هجر

  زدنی اندارج سر به غفلتاالماق؛ تپه

ی نم حرکت.ونیزتکان نمیدهد؛؛دبرمز ؛ترپتمزیتپراتماکا

  دهد

  آمدن حرکت به از امرر؛ب  تپران؛ترپن؛د  



 در حرکت بهتکانش بده .؛ ننی؛ترپتگ ننیل؛دبردگیتپراتگ

  اوریب

 زیونی . ریس سرد مناطق. ندیگو را سرد محل؛ تپه؛توپاتوپا تپه

  دیگو وانید چهار درگ نده گ نده . .باشد سررا فرق زیونی .کوهستان مناطق

  منزل سر ندایباشیی نوای ائتد نیالیخ

  بوالقی کیا شیمیوارا ده تپه ریبی ک ندن

  دیگوی سکندر سد در.  نمودن حرکتتپرانماک؛ترپنمک؛

  میه یلیئا دایدور هپ  س   دنگیبر

 مینس وخدوری یامکان رپنمکت که

  آورد در حرکت به؛ی؛ترپتدی؛دبردی تپراد

 التاءالقرشت مع القرشت التا ابب

 فرهاد در.  بودن حرکت در اریاختی  ب.  لرزان نه؛ترتمهی؛ت تتراتما

  دیگو نیریش

 ی توتد تمهتریتی نیفرهاد هنی

 ی قوروتد نیقان دایجسم دم غیسیا

ی لیل در.  بدهد حرکت و. لرزاند بهی عنی؛دسهتریکا؛تیتتراتور

  دیگو محنون

  گل دن فیلط تن اول

  تحمل نه  رسهید ترهیت لی  

  دیگو مجنونی لیل در. افتادن لرزه بهی عنی؛ گه رتمهتیتتراتماغا؛ت

  هم شجر وزی یدیقو یترتمه گهت

  هم ثمر وکی یچکد نه وکونج ائو

  دیگو البرار رتیح در.  است دهیلرز؛ بیی ترهیتتراب؛ت

  باش ردهی وبانیقو تیتره ییب ده سجده

  اشیقو میک چون نه چهره بانیسارال

 اخودی

  ایئگو سوسنی وزونای دیقو ردهیتیتره یب  سرو

  نیشمشاد نیقدی سار چمنی ییا مینس ریب

 زیون.  زنندیم سر بر وزنها.  ندیگو لرزانک  که زن اسباب؛ تتراکوج

  دیگو القلوب محبوب در.  ندیگو را جقه زهیآو

 سانجقاه تتراکوج نییباشتیتره کن 

  اوزهی باش گونش میک مرصع رماسیا تتراکوج

  اخودی



  علم ندایسالی کیپریک اول شیلمیق تتراکوج

  شیمه لیئا نیک غهی غماسی کونولی تان نهی وه

 تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  شهیر شهیور.  زیر زیر؛ تیپ تت

ی ریب مثال سوزدور لنیدئ نایقیشیدان نین مسهیک شانیدان توتوال توتوال ندهیس

  دیگوی سکندر سد در.  سانیریوی تیپی تیت این شاندایدان ریدئ نهیریب

 ی س پنجه ال رتریت دنی لکیا چنار

 ی س رنجه لی برگ اول بوکسهی ول

  دیگو مجنونی لیل در.  دنیلرز؛ مک ترهیتتراماک؛ت

  اردیپد ه مکتریت هدیشمشاد

   داریسپ ا س ر ائله ندنیلی دان

 اخودی

 ی ساقی ا ائدسن  آزاد دنیرنج مخمورلوقی من

  خط تریا بیگل دنیترمکت لیما گرچه نیبازار

  دیگو البرار رتیح در.  لرزاندن از امر؛ بنید ترهی؛ت بانیتترات

 ی گیل چابکی نیعقل بانیریاندی

 ی گیل کینازی روحون بانیتترات

 القلوب محبوب در.  او دنیلرزی عنی؛ی گ مه ترهی؛تیتتراماگ

  دیگو

  نادی خماری س باده عمری گه ترمیت نیال

  دنیاضطرابی ماتم اتیحگلمه گی ی اشی گوز

  القرشت  الخل مع التاءالقرشت باب

  یترکی سالها ازی سال زین.  ندیگو را مرغ؛توئوق؛یتخاقو

  الراءالقرشت مه اتاءالقرشت باب

ی قطار آسمان در بزرگ اریبس.  گوشت حالل ستیا پرندهرنا؛؛د   ترنا

  دیگو مجنونی لیل در.  دارند همی نیدلنشی صدا و کنند پرواز

 ی مکان لوریقی ن بلبله هر

 ی کان تذور و وگوز رناد  

  دیگو وانید چهار در.  است کرده عرق؛ بی ترالب؛ترله

  برله یت  ی آچد برقع چرخی ای وزا

 ینیگ نهیکوی آ نیرماسیج الر بولوت

  دیگو مجنونی لیل در.  ترشحی عنیتراوش؛

  کاوشی لدیق اولده چشمه سو

  تراوشی د لهیائ سوز نوع بو



  اخودی

  کاوش رمایو مهیجگر ردمیب

  تراوش نوع نه رییائل میک گور

  ندیگو اوغالن افثی ت رکان که نوح ابن افثی پسر نامتورک؛رک؛ت  

ی و  اوالد از ماجوج اجوجی که  است کرده ذکر خود ریتفس دری طبرس خیش

 و بودند برادر ازدهی . اوست ازی ترک زبان و است انترک پدر افث.ی باشندیم

ک. وروس.  صقالب. خزر. ترک. است قرار نیبدی اسام  نیماچ. نیچ. وت س 

 ندیگو را خود کاله اول فتح به. بارج وی گمار. و

 نایرناقالرید نیواناتیح  ندهیلیتورکود ضاحانیا. ناخنرناق؛یترناخ؛د 

  دیگو وانید چهار در.  ریلیدئ توواخ

  میقازد لهیا میناغرید نیهجر نینی داغ بالالر

  هرگزی د ائتمه فرهاد داقیل عاشقی شیا ائدن نیم

  مانک   آواز زیون.  ندیگو را سرد تارکت رنگ؛

 نام زیون. افروزند آتش آن در زمستان در باشدی بخارتورکو؛؛یت رک

  دیگو رساله در.  خوانند نغمه اهل که ستیای سرود

  دورالر بیدئی ترک میک دوری سرود انای که

 به جات نوشته و نیفرام سر بر که ندیگو را پارچهترغو؛تورقو؛

  نشود عیضا تا  چسبانند

  دیگو وانید چهار در.  بخصوص ستیای درخت نامترانکغو؛

  نازکی طوب و نازک نیقامت

  نازک ترانکغو و رعنا سرو

ک؛ ر   َ  َ  در.  است مشترکی فارس با لغت.  ستیای درخت نامت 

  دیگو نیریش فرهاد

  تک الر زار وی بانیت سارغا ترک

   تک الر ماریب لهیا غیآغری سار

 وآنچه  باشد معافی وانید فیتکال عیجم از که ندیگو رای کس؛ ت رخان

 ن ه تا دیآ سلطان بارگاه به رخصت وبدون.  باشد مسلّمی و بر آورده میغنا

 وجهی جغتا فهیطا گریود.  ندیننما پرسش او از باشد نزده سر او از گناه

 خان زیچنگ رفتنگب خود پسر سونگون کیتحر به خان اونک آنکه هیتسم

  دارد بر انیم از شانیا تا رفته او برسر گاه سحر در کرده اراده و شد مصمم

 زنان داران اتفاق کرده نقل خود خواتون نزد را واقعه صورت امرا ازی کی

 نقل نیا خرگاه در دبودن آورده ریش گله از بود قیباتل  باتا آنها نام کودک دور

 کردند خبردار واقعه نیا از اورا و شدند زخانیچنگی اردو متوجه دندیشن را



 آنها نسل از ترخان فهیطا کرد ت رخان بطن رتبه را کودک آن خان زیچنگ و

  باشندیم

  نژاد  ن ه تا که دادفرمان چنان

  بزاد شانیا نسل از که آنکس بر

  مای ابنا نپرسند شان گنه

  مای جا بر ندینش سپ کزآن

 در.  هستند اتراک لیقبا اعظم برالس و سولدوز و ارالت و ترخان فهیطا که

  دیگو البرار رتیح

  کامران شهی دیائش ناوندا

  کان کوره موریتی خان اولوس دورت

  اخودی

  میک سود نیعارض ترخان و برالس اوت سالماق

 یاندیردیی ساقی ریب هدریب چهره رانیاندی یزیب

  ماکوالت از هست یسبز نام  زیون

 بعداز اوغوزخان احفاد و  اوالد که گفته  ریالس بیحب موالفرکمان؛ت  

  تیوال در که شانیا ازی بعض شدند شعبه چهار ستیب به تناسل و تولد

 اطفال اشکال هوا و آبی اقتضا به و شدند متوطن ماورالنهر و خراسان

ی عنی گفتند ترکمان را شانیا مردم آمدند رونیب بیترک صداقت از شانیا

  باشند افثی ابن ترک نسل از که ندیگو را فهیطا زیون.  مانند ترک

 رفته گرید تیوال به دهیکوچی تیوال از که متفرق جماعت؛یترغاج

 بشوند ساکن

 را گویند چاق و پروار و. فربه مغول لغت به کوک؛؛ترغون

 ()پ یین ندیگو را نیسرک زیون.  معکوسترسه؛ ت رس؛

رت  َ  تاروماری عنی؛د پرت؛ ت 

ه  سد در. شودیم استعمالی فارس همی ترک در.  است معروف ؛ ت ر 

 دیگوی سکندر

  نیمیک اخضر چرخ روضه تره

 نیمیک اختر ریب گل قیآچ ظاهر اونا

 ندبند ترک با که ندیگو را فتراک؛یباغ ترک

 (باز) ستیا پرنده نام  زیون.  ندیگو را بزرگی واعضا.  جوارعت رالن؛

 آن هیشبی زیچ و اریخت رناک؛

 نقطهی ب  نیالس مع التاءالقرشت باب



سمت معکوس هر چیزی .شمعکوسی عنی؛ی س ؛ترسهیریتسک  

  دیگوی رباع در را گویند.

  زیالسیق لطافت و ظرافت اظهار

  زیالسیق نزاکت تومن وزی ده طرف هر

  اوچون نه رماسیای ریتسکی شیا هند گر

  زیالسیق اقتفر قوئوس ردنی یسدیا

  باشد چرم وروال.  خام چرم؛ تسمه

  دار نقطه نیالف مع التاءالقرشت  باب

 را گویند مادر برادر که. خالوباشد که یی.دا ؛ی؛توغایتغا

  ندیگو رای کل حکم مغول لغت بهتغال؛

  ندیگو را معاش وجه مغول لغت بهماییش؛تغار؛

 ی الپارس وی التاز الکاف مع القرشت باب

. ونیز امر نزدن  دوزند رهیغ لباس خهی به که ؛مهیدو کمه؛تکمه؛د

 هست . یعنی نزن 

 لغت جفت زین.  فوق ضد که باشد تحتآلت؛آشاغی؛دیب؛تک؛

  رین شلهیا داندایآنالم تنها و ریب تک ضاحاتیا.  است مشترکی فارس با

.  دیگو ریالس بیحب در. را گویند سرعت و لیتعج مغول لغت ؛بهیشیتکام

 در آباخانی شیتکام به صادق صبح طلوع از شیپ ذب خبرکا آن استماع

  آمد در حرکت

  َ  َ  خوارزم پادشاهان ازی پادشاه نام  حبش وزن بر  ش؛ت ک 

 بوده است ارسالن آلپ معاصر

 نیزم نیسالط خدمت در زین و دنیگذاران کش شیپی عنی؛ی تکشمش

  آمده هم والتفات.  ونوازش اعزاز زیون.  دنیبوس

  کنند سر بر زنها که دیسف چهرپات کن ه؛

 .شبیه مانند و مثل؛ نیتک

  باشدی جار درهی گود از کهی آب؛تکاو

 جان شاه و مرو در الحال که هیترکمان از فهیطا زیون.  ندیگو را نر بز؛ت ک ه

 وپنچ ستیب که  دارند جا شهد خانه رود کنار در)تکله( باشندیم ساکن

 که.  ندارد پخته و آخال و تکه بهی لدخ نیچن وهم.  باشندیم خانه هزار



 شهد رود هنامهاش دری فردوس میحک که ام دهید و رفته لغت مصنف نیکمتر

  هست رودخانه نیهم دیگو

  الم مع التاءالقرشت

 در.  آمده هم دهید غما. ی زده  غارتی معن به.  ندیگو را احول ت الج؛

  دیگو وانید چهار

  آچ گوزون باخ باغبانی ا تک گوز اول نرکس

  تالج ریب اول ولورا ماجیقی ریب بو میک اوچونی ن

  دیگو مجنونی لیل در. ندیگو را کوشش و تقالت الشا؛

  تالشا بیگل لیا دنیاطراف

  تماشا بیلیقی نامورن اول

  ندیگو زار سبزهت الال؛

  دیگو وانید چهار در.  کوشش وی سعتالش؛

  هم ریب نهی یقو آزدور نیداغ ریب لهای جانی ک نهیکو

  اولسون تالش اوزره درم ریب هیگدای کیا نجه

  شود ساخته چوب از که ارادهی نوعت لک ن؛

  میالم مع التاءالقرشت باب

 به نیفرام در که ترک پادشاهان نینگ مهرو زیون.  وداغ. نشان.آرممغا؛ت  

  دیگو مجنونی لیل در.  ندیگو آلتون غیارلی را قلم آن و شودیم زده طال آب

 باغ اوزه داغ لورسایق نزلم

  داغ وخی چرهیا کونول تمغادن

  اخودی

  میک آه گور نیس پرده جان نادنیداغ گرلر عشوه

  داننیتمغاس زار شاه میظالی سکردیا ریحر بو

ی م اخذ رای وانید جات اجاره که ندیگو رای گمرکچو؛ دار مهر؛یمغاچت  

  دیگو مجنونی لیل در.  کند دایپ خودرا مال نشان آن به که دینما

  جوالن غهی باش بیئا  ی تمغاچ

  حوالن زکاتهی الکایت دم هر

؛ ف رک    ندیگو را دیمج قرآنت مز 

  غیدری معن بهقیزیرقانماق؛ مک؛ رگهی؛اسیشیتمجام

  کردن قهیومضا

  انون مع التاءالقرشت ابب



رنا؛ ت نه  در که چنگ  مثل ترکستان اتراک انیم در ستیای سرود نامد 

  دیگو البرار رتیح در.  شده نوشتهی پارس میج حرف

  نوا دلکش لهای ترنم چکسه سرا دستان مطرب هر دهیبزم

  دئسه درنا تنه چرهیا عمل ای دئسه ال تال نجه هر ده نقش

 الواطی گاه از هر سازند چوب ای سفال از باشدی د هلت نبک؛طنبک؛

  دیگو البرار رتیح در. زنند و رندیگ بغل ریز رقاص و

  واون تنبک دهیبزم بیدئی نی درع

 ی اوچقون نینیائوی کباب برق

 دیگو  وانید چهار در.  بحر و.ایدر اوز؛ دان ز؛یز؛دنیتنک

  مهوشی ساقی ای مئ غه وش گردون جامدوال ی قو

  اولموش اغیا نوع بو زیند لریائ غرقی نی لیخ غم که

  اخودی

  میآه صرصر میکی رل کیپریک گوزوم انیگر ماسیا

  نیخاشاکی سالد اراقیق هر ده زیدن اول موج بیسال

 مجنونی لیل در.  ندیگو رای تعال حق؛ی؛تانکری؛تانریتنکر

  دیگو

  قیل پادشاهی وئرد سنهی تانر

  قیرضال دومیدو ونوحکم لیق

 اخودی

  خم وکوندنی ننتیم اوچون رزق بارسن راوی

 اختراعی نماز خوش نیسلیق میک نیبار نیاریتانری 

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده  ندیگو را درب پشت بچوت بنه؛

 چووال دوز دئمکدیر 

  کردن محکم را درب پشتی عنی؛الماق تبنه

 بندند اسب کمر به کهی نوارت ن ک؛

  چادرزنند انیم در که کوچک مهیختنبوک؛

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را جیرا زر؛تنکه

 لباس یالمادآن کوک کیارن هدرید اونو طرفه

 ی حل زر نالیق اسماب تنکه تنکهاونون   انجم

  دیگو ریالس بیحب در

  پرداختندی نم غازناق محاسبه فراغ با انیچیتنک الجرم

 قلماق از فهیطا نام زیون. ختا ممالک از ایست یتیوالتنکوت؛



 که است مزه خوش اریبس که ستیای درخت برگ هند تیوال درتنبول؛

  دیگو ارهیس عهسب در.  خورندی م هندوها

 مقبولی ائتد ساز الر طاس

   تنبول ده نچه ا نبه ده نچه

 سد در. شوند جمع  آنجا در سپاه ستیایی جا.  نمودن اخبارتنغال؛

  دیگوی سکندر

  هلیا فال الری اخشی غینکلی بو

  هلیا تنغالی اولد جمع لدهیای کیا

 ندیگو را مجهول و هیسفتنتک؛

  واو مع التاءالقرشت باب

  دیگو وانید چهار در.  گردد زیر سر زیون.  شود پرال؛دوال؛تو

  ده مدرسهی م قیناآزآزیی نوای ا

  دولو شاه دولو خیش چریا رکهیگ آرا رید

  اخودی

  آرام نه منهی قالد صبر طاقت نه منهی قالد هوش نه

 زورق چرهیای اسیدر بادهی لدیق والد گولوب اولکومی گورد چو

 چهار در.  شودیم گفته ختنیر وبه.  زندیری ملر؛ توکاالر؛توکه

  دیگو وانید

  شید باشالردای توکولد و باشی باشالد اراغآ

  شیا نایباشی دوشد که لیق لیقی تدارک سفر

 چهار در.  زانیدنشیری برای عنیتوکتورماککا؛توکدورمکله؛

  دیگو وانید

 ناحق سنه واری بر لعنت دئسم هد نیبیرق

 باعث اولور ملعون اول دهمکتوکدوری ن میقان میمن

 

 در.  او تحت دری عن. ی ندیگو زرایچ هر تحتقوللوغوندا؛کا؛یتوب

  دیگو وانید درچهار.او اریاخت

  نیداشی جور دایتکراس میتن فیضع گوزون

  انیهر ثمری میک النیسانج کایتوب آغاج

  اخودی

 بارماق کایتوب میقرار اولور

 خارماقیچ باش چرهیا عرب اولماز



 سد در.  او وبخواب.  او بطرف و.  او سمت بهتورشونا؛ا؛کیتوش

  دیگوی سکندر

 ی اراشی یکیا بو رریگ رشوناتو

 ی شیک ریب اونادئیر گورجکی مو

 اخودی

 ریتعب تورشونااوزی د سدهیا چون

  ریب ربهیبی تاپتد دال نایحال اوز

  دیگوی سکندر سد در.  عقده. بند.  گرهتوکون؛دوگون؛

  میلئع رسهتوکدو اگری زیپش

  میب تاپارکونلو نانیآچماق مدام

  بوگون اخودی داندا آچار میک دئسه

  ونگود ریب هنی که دوگون اول توکر

 اخودی

  هرگز خارتمازیچ باش مسهیک دنی قیدقا فلک

  دور بیچک نیدوگونلر اسرو نین رشته اوشبو میک

ی شبها دری عن. ی باشد شبی معن به؛مدهلری تونوکودا؛گئجه

  دیگو نیریش فرهاد در.  من

  ردییا اولسام مجلس شمع تونوکودا

 ی دیرا  ولسامب هوساروی اولسا گون

  ستادنیا.  شدن رام.  گرفتن آرامتوقداماق؛توقتاماق؛

 چهار در. است گرفته آرامتوقداییب؛ب؛ییب؛توقتایتوتقاش

  دیگو وانید

  میک شعله ناوندا میجان سال هدریبی مئ ایساق

  بیتوتقاش مدانیباش یخسینالچ یدرد ومحنت رنج

)دوره من اطراف و بست زیون. )یوخوما( من خواب بهی عنی؛توشومکا

  دیگو وانید چهار در.  مه(

 کوثر وی طوب و حور چرهیا جننتی ردیگیوخوما

  ریب نیولب قد و عارض دیمتاپ وندایکو مگر

  دنیچانیپ.  دادن تاب؛تولقاماق؛توءالماق

 خیتار در چنانکه را گویند. نژاد ونسل  نسبی معن به؛تورا؛ توره

  نثر است مذکوری بابر

.  شاهزاده زیونی . دیا اولوغ ناوندب لهای موجه و توره خان محمد شیدرو که

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را پادشاهان اوالد

  اغیا ترکانی قان ندایآراسی غذاس غم



  اوتوز توقوزآنسه دامسا لهیا نییآ توره

 مجلس در که است آنچنان ترک نیقوان در که است  شعرچنان نیای معن

 دیزیبر واگر  دهند الهیپ ن ه آن ترجمان به بچکد اگر دهند الهیپی کس به شراب

 خطاب نامهی ساق در چنانکه ندیگو قانون را رسم  نیزایون.  دهند الهیپی س

  دیگوی ساق به

  هی خانه توت اوروبی باش هدریب توره

 هغ سامانی ب دن ریبریب ونیقو سر

  دیگوی ابوالمعال خیش از نقل وی اکبر خیتار زیدرن.  

  گرید سلطنت وتوره است گرید عشق کار به

  دیگوی موریت ظفرنامه در زیون

  شیک زیچنگ دانان تورهی بس

  شیب زیزچنگ و زیچنگ به

  گذاشت بنا زخانیچنگ که ندیگو را شهر زیون

 جنگ روز در قالبها و ریباغ که است هنآی ها تخته و تختی چوبها زیون.

 کار مشغول ستادهیا آن عقب در سازند لشکر حصار وستهیپ گریکدی بر

 دیگو وانید چهار در.  شوند

  گردون میک هوزونی اپی کت توره نیگیائش ائ مغ 

  گورنور ساواش دایطور بیچکی سنان گونش

  اخودی

  بیانداشی غهی دور لیا چو اراده

  بیآشی حساب هم دن دورهی کیا

  اولوب وستیپ توره اوزه اراده

  اولوب دست هم خلق دای نیک توره

  وبست بند لهیا بالقل سابار توره

  شصت اهل دای تیگ البانیا نیک

.  گذارند ستور دست در که است نوشته توپی معن بهی هرو طالع زیون. 

 لغت به قربی عرب به که ندیگو را گاو پاژنده ژنده لغت به اول بضم زیون

  ندیگو )اوکز( یا وی جغتا

 دام لیقب از  شود افتهی مشبک که آنچهتوروندا؛؛دیتور توزو

 پسر نام زیون.  اندازند سر بر زنان کهی تور زیون. زر سهیک وی ادیص

 دو هر تاتار چیسو با که اوست به منسوب توران تیوال که دونیفر بزرگ

آمده  دالور و بهادری معن به زین.  کردند غلبه لمانیا به را گریهمد تیمع

 رایی جا هر مطلوب و معشوق زیون. جستجو و تفحص و قیتحق زیون. است

  ندیگو

 و ردیگیم.  کند پرتاب و ردیبگ از هیکناآتار توتار؛آتار؛ توتار

  دیگو  سیالنفا و مجالس در.  کندی م پرتاب

  مانند سپند او توتارآتاردا و دانیاطراف رزم و



 زن نام زیون.  شده دهیچیپ.  شده داده تاب؛ بیتوءالن؛ بیتولقان

 منوچهرباشد مادر که رجیا

  است نسبت و رابط کلمه زین و. برخواستن و ستادنیا از امر زیون. 

 

 اطالع شده آگاه اول بضم زیون.  است شده ریسوب؛یوب؛دویتو

  دیگو وانید چهار در. است دهیفهم زیون.  است افتهی

  دانی داش تییبل میجسم تواننا دور وبیدو چون

  داش مهیجان هنی غینکلی غذا گردونی ا وئرمه

  دیگو البرار رتیح در.  است زده گره و. است ختهیرتوکوب؛

  ا وکوب غم وزی که عشق ندایآرخاس

  توکوب نیاغیا غم ریبی ه گره هر

 چهار در ونیز اگر بریزد.. ختنیری برای عنیتورکرسه؛توکارکا؛

  دیگو وانید

  لورغهیق وفا گوز اول توکارکا قان غمزه ولا

  مانع عتاب نازو  باعث ظلم دادیب

ن؛طوق؛ ل می مغول لغت به؛پرچم؛ راقیبا ت و    زیون.ندیگو را ع 

 )دویماق( رهیغ و غذا از شدن ریس

  دیگوی سکندر سد در.  است کرده ریسوردوب؛یتوروب؛دویتو

 ی بس وردوبیدو سوز اونوی نهان

 ی خس بیآپار رهاوزیی سو زیدن

  دیگوی سکندر سد در.  است ستادهیاتوروب؛دوروب؛

 ریسر فرخ شاه آرا قلب دوروب

  ریگ ریشی ولی ریهژ میک چوکین

.  دیستیا ونه.  دینشو رام.  دیرینگ آرامن؛یین؛توخداماییتوقتاما

  دیگو وانید چهار در

 ی لدیقی اوز کنیلی دئد رسوای من زاهد

  رسوای ن خانهیم کونلوکا نییتوقتامای مئ

 اهانتی کس به.  کردن اشارهی زیچ بهتوقونماق؛توخونماق؛

  شدن بافته.  کردن رشته بهمی زیچ. کردن

  است زده خ.ی است شده منجمد؛دونوبتوننوب؛دوئوب؛



 غلبه قهر به گرایهمد.  شدن زیآو گل از امرب؛توتوشوب؛یتوتاش

  دیگو نیریش فرهاد در.  گرفتن

  بیتوتاش نیعشق شعله ده میچیا

  بیآش مدانیباش میک دئمه بیتوتاش

 دور.  است شده داده وتاب.  است شده رشته؛ بیب؛توءالنیتولغان

  دیگو مجنونی لیل در. است کرده طواف.  است دهیگرد

  اندوه و غم اول ندهیچیا ائو رهیت

  دود میک لهیا اوزونه بینتوال

  اخودی

  فیضع محرق اولماقه اوت ناد میآه چونی گلد

  لیق که غینکلی اول چرهیا اوت اولی چورکاند بیتوءالن

  است دهیچ و.است کرده نییتز و فیرد؛توزوب؛دوزوب

.  نیچ وبهی . آرا به.  کن نییوتز.  آراستن از امر؛دوزلت؛ توزات

 دادن الهیپی معن به و. شودیم گفتهی درخت سر وهیم به زیون. کن فیورد

  دیگوی سکندر سد در. آمدههم ی ساق

  نیچاق فصل البیا لدهیا هر توزات

 یراقی نین عشرت و شیع قیلیآ اوچ

  گرفتن آرام.  شدن رام توخداماق؛توقتاماق؛ 

 زیر زیر زیون.  قلماق لیا بزرگ نامتوقرات؛

 دری سکندر درسد.  )ی مک(کردن خورد از امرونیز. )دوغراماق(کردن

  دیگو دارای دعوا

  باولو توقراتی خان نینی لیخ آالر

 اولوب دای دن رزم دهی وقت وشیدو

  دیگو مجنونی لیل در ندیگو چهاررا عددتورت؛دورد؛

 یآراس شئب دورد اول تجکی

 یآتاس بیسال سوزون میتعل

 اخودی

س وفهمی هوش عقل اونون میمهر  گیزلتمه دی وح 

  اولماز پنهان دنی تیگ برقعدورت  المع مهر

 ستیای آش نوع کی توتماج؛اوماج؛

 در.  اند دهیگستران.  اند کرده پهن بلر؛ی الر؛دوشهتوشابتور

  دیگو وانید چهار

  هد خانهیم دوشه یبلر اونو میک خرقم رهن



   دوری وندیپ د ردالر اپوشقانی انیهر ایگو

 در.  گذارند رهیغ وی آدم بدن بر که باشد داغی معن بهتوکان؛ت ک ن؛

  دیگو وانید چهار

 ی ده لیئا عزم رگی ن کونلومی آسراما ومیرو الله

 شیآسرام کونلوم چاک توکانالر اوندان ادگاری

 

  اخودی

  وفادنی بی اهل زمان بو

  دوریالر کانیت میباغر

  داننقیالیحی بی خلق دوران

  دور توکانالر ده کوکسوم

  دیگو قرایبا نیحس سلطان زیون

  بدن نیمیسی ا زخم نیلدیقی کوکسومن لهیا غیت

 ت کن تک دوریقو اوزره زخم اول بیدئ ورمازدوردی قان

 در. بکند پهن.  گستراند به که نیهم جک؛ توشالکاج؛دوشه

  دیگو نیریش فرهاد

 ی کامران بساط بو توشالکاج

  اونو اوتوردوب کیلی اوتوردی اوز

ونیز در وقت . افتدی ماینکه  مثلجک؛ توشکوتک؛دوشه

  دیگو نیریش فرهاد در افتادن .

 ملتا لجاقیقی آنالد عاشق چون

  رگلیب اوزره ری یدوشد لدنی که

 کندیم ورشته. چاندیپی م و. دهدیم تاب؛ تولغار؛توءالر

ی سکندر سد در.  دییزا.  شد فارغ.  کرد حمل وضع؛ی؛دوغدیتوقت

  دیگو

  ونیبو رساالءتو دننیامر اگر

  ونیاو ناریاو گردون کهی له گور

  دیگوی سکندر سد در.زندیم وعقده  گرهتوکار؛دوگون؛

  میلئعی دیا توکسه اگری زیپش

  میب کونلو تاپار نادنیآچماق مدام

  بوگون اخودی داندا آچا میک دئسه

  ونگود ریب نهی دهونگود اول رتوک

 را گویند نمودن ضیتعو مغول لغت بهدئشیمک؛؛یشیتوشام

  دیگو وانید چهار در.  او چتر ریز ودر.  او فرمان تحت دری عنی؛دایتوب



 ی مخفی نیدرد باده نگوزو قولپوندا قدح

  تک پنهان داغ کونلومده دوال قان چرهیا غم

 چهار در.  کشند نیفرام و احکام برسر کهیا پارچه؛تورغو؛ترقو

  دیگو وانید

  آرا جان میک میرمادیچ هندیس پرده جان نیس نامه

 گوروب تورغو دایباش مینشان قاجآل حساب لیا

 است دهییزا نه زیون.  )دویولمه ییب(است نشده زدهی عنی؛یتوغولما

  دیگوی سکندر سد در.  )توخونماییب(است نشده بافته زیون. )دوغماییب(

  نیاشی ریکدیچیک میک چونینی ول

  نیباش هرگز قاشغه دوروری توغولما

ی لیل در.  شودیم دهیچیپ بهم. خوردیم تابر؛یتولغانور؛توءالن

  دیگو محنون

  لیب ریتوالنی جسم که چرهیا عشق

  لیق اوزه اوت که دورور عنو اول

  اخودی

 ریتوالن چرهیای سوز نیهجر که میجسمی میک لیق

  اونونی تاب لهیا چیپ دور نشان تک دوشن دااوت

.  زندیم خی یعنی . رهیغ و آب شدن منجمددونار؛دوئار؛ ؛تونکار

  دیگوی سکندر سد در

  دور خامی آدم مایانلیق سفر

  دور آرام نیمیک دوئان کیمینسو

 کهایست ی آسمان تابکچهار از هیکنا؛دفتر دفتر؛دورد تتور

  زبور و تورات و لیانج و قرآن از عبارت

  ختیر خواهد زیون. رزدیم؛توکادور؛توکور

  برخواستنم جا از.  شدنم بلند .م؛یتورماغوم؛دورماق

.  است کرده حمل وضع.  است دهییزا؛توغوبتور؛دوغوبدور

  دیگو وانید درچهار

  نقابی بی گورد چونکه منجم یاوزون و قاش

 آفتاب توغوبدور نادونرجب   قوس میگورکی دئد

 اخودی

  ایئگو دوغوبدور که تک نیسعدن اختر

 آنانی اولد تولون آتانی دیا گونش میک

  دیگوئ وانید چهار در.  ندیگو را ن ه عدد؛توقوز؛دوققوز



  اغیا ترکانی قان دانیآراسی غداس غم

 اوتوز اسخآ قوزتو دامسا لهیای نییآ تورا

 قلم به خودی جا در ماده و نهینر.  ندیگو را خوکتونگوز؛دوئوز؛

  دیگو ماجوج اجوجی تییکم دری سدسکندر در.  است آمده

 ی لر شید بیخیچ دوئوزتک ندانیآغز

 ی شلریا  اونون اولوب قازماقی ری

 بلند.  ستادنیا ونه.  نکردن اقامت از امردورماییز؛؛زیتورمانک

  دیزینخ بر و. دینشو

  دیگو وانید چهار در.  من گرفتنی عنیتوتماقیم؛؛میتونغوج

  کسی ب میشدیاتمی وندایکو خسته

 بس کیتیا میقاپغوج میتونغوج

  است کرده ریس؛ وروبیب؛دویغاریتو

  دیگو فرهاد تیوص در نیریش فرهاد در. 

  ندانیقان خسرو وردومیدوی لنجیق

   ناوندای میقان گوناهی ب تورکرسه

 . و درست نمیشود شودی نم راست؛آلماس؛دوزلمز وزت

. شودینم آماده.  شودینم ریس انگارمازکن؛یکن؛دویا ماسیتو

  شودینم آگاه

  شد ومتوجه.  دیفهم زیون. رشدیس؛یدی؛دویدیتو

  دیفهم نه.  دینگرد متوجه.  نشد ریس؛یمادیدو ؛یمادیتو

 خواهد لعمط.  دیفهم خواهد زیون.  شد خواهد ریسار؛ی؛دویکایتو

  شد

 چهار در. )سئچیلدی( شده انتخاب.  و دهیبرگزی عنیسئچدی؛توکوز؛

  دیگو وانید

 ی رخسار گل وخی رودهس  ی قد سرو وخی ده گل

 توکوز ندهیطرق حسن اولور ومیرو گل سرو

 اخودی

  وفا رسم وخی هدیزاه کیل رند وخی ده خیش

 توکوزی گلد نایارشاد سلوک هری ریپ رید

 بزرک فهیطا چهار از هیکنا؛ورداویماقد؛ اولوس تورت

 اتراک لیقبا اعظم که.  برالس. سولدوز. ترخان. ارالت.  باشدیم ترک

  دیگو البرار رتیح در..  هستند



  کامران شه میدیائشی ک اوندا

  کان کوره موریتی خان اولوس دورد

  کندی نم ورشته.  چاندیپی ونم.  دهدینم تاب؛تولقاماس؛توءالماز

 بگیرد آرام توندی نم؛لمزیب ایآلماس؛توقدا توقتاتا

ی معن به زین. هست کانی معن به زیون.  ندیگو را ریشمش غالف؛توس

 دیگو وانید چهار در.  باشدنژاد و سرشت

  میک آرا کونلوم ماسیا توس لیزینداقیآغز اوخون

 ریقاند اونا چون غذا اولسا لیزیقی آغز ماسیا تانک

 چهار در.  شودی نم رام.  ردیگینم آرام؛توغداماز؛ توقتاماس

  دیگو وانید

  زمان ریبی الیخ نیلعل امازدتوق چرهیا کونلوم

  ریگل قان هردم چو دن میزخم بو اولسم عجب هن

 به را زیچ دو وستنیپ؛رمکیگت اوجا توتاش؛اوج

 گریهمد به  کردنی آشت راجهت نفر دوی .زیچ کردن سرهم. گریهمد

  دیگو وانید چهار در. نمودن کینزد

سن   قاش وستهیپ اول دور مطلع اوزهی وانیا ح 

 توتاش شیازمی نیلر مصرع اونون ریتقد کاتب

  اخودی

 گورنور توتاش لهی قان اورک کهی اشی گوزوم

 گورنور اشیشاهیدلیک کیم  دا میقان ریوئر

 وانید چهار در. دهیگرد متولد. شده زاده؛ش؛دوغولموشیتوقولم

  دیگو

  میک مایقو اولوبدور صعب ندااو تنده اوتوندان عشق

 میگ نهیکو شوولمغود ایگو دنیتار شررلر میک

و نیز ریز . است کرده زیر زیری عنی؛شیش؛دوغرامیمیتوموا

  دیگو وانید چهار در ریز بریده است 

  میک طعمه ایگو که اولموش چاک چاک اوندان کونلوم

 شیدوغرام اونو ریربیب لهی تلریای غیت هجر

 اخودی

  کونول ردهیب ریباغ انانی دور پاره رهپا بوکه

 شیتوغرام همانا کافر اول ندهیال تلریا

 زیگالو گریهمد با.  کردن خورد زدو؛وشمکیتوکوشماک؛دو

  نمودن نزاع.  کردن جدل و جنگ باهم.  شدن



 نداشته کار. نکن رشته .و چیپ نه.  نکن اشاره؛توقغانه؛توخونما

  باش

 امر زینو.  اوریب طاقت  زیون.  مواره زیون.  راست. نمک؛ ؛دوز توز

 توزا البته ضاحاتیا.  ندیگو )توز(وغباررا گرد  زیون. وقطارکردن فیرد از

 دیگو نیریوش فرهاد در.  ریلیدئ غبار گرد

 اوندا میک دوز وخی یول لب تک ش کر 

    اوندا عالم عالم قند میکی توز 

  اخودی

  اولمازدوزی خدا هدریعصاب لریاء چوخدا

  دور الحزان تیب ک نج ری ااون دوز سه بیشائ

 اطراف زیون. )یوخو گورمک( دنید خواب زین.  )یاتماق(دنیخواب؛ توش

 وسط زین و. )باشا باش()بویا بوی(وبرابری مساو زین و. )هنده ور(جوانب و

  دیگوی سکندر سد در( . ظهر)ندیگو را روز

  توشی داخی موسم شیقی ندیا بیتی

 نوش هد محنت اونجبی دیای اولغا که

  اخودی

  اولور زار که اول چرهیراید بو میک

  اولور قراریب لهیب گوروب توش

 وانید چهار در. )سوسماق( دنیخز گوشه به آرام و ساکتتوموش؛

  دیگو

  دورور وخی  تیبغا ندهیال چرخ میک ائت عشرت

 توموش چرهیا ک نج خواه ائت سماع چرهیا بزم خواه

 درنگ و وعتاب. ستادنیا. کردن مقاومتدوروش؛؛توروش

  دیگو الملوک خیتار در.   کردن

 ی ناردیقا وزی یداغی رتاریب توروش ابیافراس که

  دیگو افاغنه وصف دری بابر خیتار در نیچن هم

 یآلمادی الیق نیتوموش و وروشی قیلی اغی که

 بر کوه از که سنگ لهق   از هیکنا عموما.  ندیگو بازهارا منقارتومشوغ؛

 دیگو لیف وصف دری سکندر سد در.  باشد هآمد

  باش اونا دن تومشوغ داغ چون اوزو

 راداشاق موشولا اول میک تومشوغی ول

  اخودی

  کونول قیقانل و اوتلوق دوری س غنچه گل نیآتش

  کونول قیل افغان ندانیچاک تومشوغ لیب زار

  ستادنیا زیون برخواستن؛تورماق؛دورماق؛



.  روز مین زچاشتکاهیون.  زورمند و مندتنوی عنیگوجلو؛؛توشلوق

  دیگو الملوک خیتار در. بودن همی روبرو زیون

 ی اوتورد نهیتخت قیپادشاهل که

 یوارد لا توشلوق وتن غراقواول اوندا چون

 ی ردیگل قیقاتی خدمت اونون اوالردا

  دیگو نیریش فرهاد در 

  لیخ اول دابغور دابغور نیقوزقان قاباب

  لیم توش توشلوق رالی لدیتوشارکاق

  دیگو القلوب محبوب در.  نمودن ریس؛ورماقی؛دو قارماقیتو

  وردماقیدوی سباغ رمانیو دیصی شیا سالنآ

 آخدارماقی نتوکا بییاوغورال د رمی ورزش چانیس

 را زیر زیر وخاشاک خارخر خشل؛چورچوب؛؛توتروق

  دیگو محبوبالقلوب در.  کنند روشن آتش آن با که ندیگو

 ی اولوق گر وی گچییک اگر نینی رکوجیب سوز

 ی توتروغ نونی اوت تاموغ اولوالر که لیب

.  دارند نگاهریخته  کیخ در آنرا که ستیای ماست کنوعی؛توداغ

 نهیس دسته نیخئش نییائل زراعت توتاق ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا

  ریلیدئ نهیر( یتوتان ال)

 

  دیگو مجنونی لیل در.  ندیگو را ناتاویح ناخن؛ناق؛توواقیتو

 ی گماه آنکالم ماسیا توناغ

 ی اهیس وندااوج قلم وخوموشی

  اخودی

 ی تواغ نیشه دورور اوزوم

 یاقیا نیمرکب دورور میاشی

  یآراستگی . درستی . راست؛توزلوک؛دوزلوک

 فرهاد در.  شودیم گفته زیچ همه سوراغ به؛کیتوشوک؛دئش

 دیگو نیریش

 ماتم غیت راندایو دادیب اولوب 

 هم رل حفره لوا آرا داغ لر کیدئش

 اخودی

  کیدئشی دیا کیچیک رجکیگ بهینق

  وکی یدیا اولوق حدیب میکی غمادیس



ی عنی اول فتح به.  تو شبی عن. ی باشدیم شبی معن به؛تونوک؛گئجه

  دیگو وانید چهار در( . دونون)قبا

  اردورو میک دا نیاحوال اوز ساچ ندامت اشک آچ گوز

 بورتاغ ولونی آخساق نیآت رهیخ گوزون رهیت تونوک

 فرهادی سرخ نثر در شده سوراخی عنی؛شیلمیتوشولوک؛دئش

  دیگو

 یانماقیبو قانه نینی باغر لوک توشوک ده گئجه قیقات غینکلی بو

 وانید چهار در.  راست وسر.  آراستهی عنیدوزوک؛؛توزوک

  دیگو

  واری تانماک کا کونول شیرمیو دوزوکی اوخ هالک

   هنوزی اشی اوخ ناد نیقاش و کیپریک ندایانی

 حمل وضع.   است دهییزای عنی؛دورور؛دوغوبدور توقغان

  دیگو وانید چهار در.  است کرده

  ذره میک دورور غانتو گون دا غانتو مگر سن

  ا مان تو میک چون نه زدایآران زاولما فهم و فرق

احات اصلینده .ایض شودیم گفته وریط پر به.  للک.  لکیتولک؛

  دیگو نیریش فرهاد در. ی لک دئمکدیر

  قوشی سار ریبی آغاج هر نیچمن

  توش هندیامیا لکی یبار اولوب

 آتش و آفتاب از که  شودیم گفته چشمی گ رهیخ بهقاماشدی؛؛یتوند

  شد آلود اشکی عن.ی شودیم آور اشک

  دیگو وانید چهار در. را گویندی دیناام و اسی؛تونکل

 ی اولماد حاصل وصل چون ائلهی سع یینوای ا

 تونکل دن رهیغ وی ندیا تکی نهی لعل اری

. تا وقت شودیم ریس ایآ؛ کنیا ارموی؛دو رکنیا ارمویتو

  دیگو مجنونی لیل در.  سیر شدنش

  کنیا ارمویدو بیی غمی میحال

  کنیا ارمویاوی مردمون گوز

 لوبالق محبوب در.  باشد فوق ضد.  نییپاآشاغی؛دیب؛؛نیتوب

  دیگو

 ی لدیتاب دن میالمستق صراطی اقیا

 ی لدیق مقام نیتوبی چاه کل و



 در.  گذشته روز.  روزید؛ینلر دونندونن گون؛توناگون؛

  دیگو نیالمحتر خمسته

 یلمادیق اظهار نمنه چیه  نانیحالی اوتد دونن گون

 اخودی

 ولوروبی داآالر اسروک ائدر وانهید گون دونن میک

  دیگو وانید چهار در.  گرفتن گرفتن از امر؛توتا توتا

  مطرب وی ساق اگر خوشتور نیچ گلگشت

  چاال چاال یریب اول و توتا توتا گلسه بو

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده  ندیگو رای سفل امهاتتورت؛

 دئمکدیر 1دورد

 شیتا چهار هر؛ یس ؛دوردنهیتورتاالس

 تا چهار  ؛ تورتاال؛دورددنه

 نام  زیون.  ندیگو را ن وپاسبا.  نگهبانی عنی؛قاراوول؛تورقاق

  هیازبک از فهیطا

  هست نمودن دورونیز.  کردن اخراجی معن به؛ شبیتورغا

  دیگو وانید چهار در.  بودنم پا سر. ستادنمیا؛می؛دورماق میتورغان

 فغان هدریب ماقیمورد اولورمو نیقاش سم گورمه

  نون اولماسا نیقر هییی نوا چون بس اولوری وا

  مانمی م پا ؛سر ستمیای م؛دوررام؛یتورغا

 به کن وادار. زانیخ بر. کن بلندشتورغوز؛دورقوز؛

 اتراک از فهیطا زنامیون.ستدیا

  ستادهیا و. ثابت؛تورغوق؛دورموش

  ادیوز افزونچوخ؛آرتیق؛؛تورکان

  وحشت. دنیرم و. دنیطلب؛تورلوق

  ت رش و باکولیی صحرا ستیا اهیگتورومجان؛

 بیآل  مثل شودیم واقع لغت آخر در که است رابط کلمه؛تورور

 اخود. ی تورور ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  تورور بیگل.تورور

 اقایا( دوروری )اداکی رین شلهیا ندایآنالم اشاماقی و قالماق و اولماق  دورور

  دئمکدیرریقالخ



 رد.  کردن تحمل.  داشتن توان.  آوردن طاقت؛توزماک؛دوزمک

  .نثردیصبرگو باب در القلوب محبوب

  توزماک کا رکیا   و قیقات ولوندای حق و

  دور گورکوزمک تحمل  گورمک و تمکیائش نه هر دن امانی یاخشی و

  شدن قطار و فیردتوزوشماک؛دوزوشمک؛

 او خاک کهی نیزموهمچنین راستی و درستی.؛توزانک؛دوزلوک

   شودیم گفته هموار نیزم به ونیز.باشدصاف  نرم

 است کرده وادار. است کرده بلند؛دورقوزوب تورغوزوب؛

  دیگو وانید چهار در.  بماند پا رویبر و.ستدیا بهکه 

  نوندانیبو کوزه بیآس که گل شیلمیق دیتقل سنه

  شیلمیق ادب گردون ورقوزوبد اونو اوسدونه کانیت

 ندیگو را چادر اهیس و قیآالچ فرق سوراغتوتونلوک؛تونلکوک؛

  دیگو مجنونی لیل در.  برود رونیب آن از ودد که

 محبوس اوندا رید میتنی ک اوندان

 سدرو  م  ی گیائش هم تونلکوک هم

 نشده آگاه و مطلعی عنیدویما ییب؛بیلمه ییب؛؛بوت مویتو

 خوردن غذا از  جانداران نشدن ریس اول فتح به.  استاست .ونیز نفهمیده 

  وغیره را گویند

)یوخو دنید خواب زین.  دنیخوابی معن بهیاتماق؛توشتا؛توشته؛

را گویند  جوانب و اطراف زیون.  ظهرباشد که روز وسط زیون.  گورمک(

  دیگو وانید چهار در. )هنده ور(

 ی مست کافر گوردوم چرهیا خواب توشتا میک میدئد

  دور میقاش گوزون میک بیآچ گوزیی نوای ک گوری دئد

 اخودی

 یغازقانماد نلوکو ندنی لیخ نیتن نیلعل کام

 ی قانماد هرگز تشنه لب لهیب نچیا سو توشته

 نشده آگاه و مطلعی عنیدویماییب؛بیلمه ییب؛؛نییتوتما

  .خبردار نشده است است

  ندیگو را چهار عدد؛ دورد؛تورتاو؛تورتا

 هیکنا زیون.  مینمای م راستش.  کنمیم درست ؛دوزلدرم؛یتوزاتا

  دیگو وانید چهار در. ستیای کار دادن انجام از

  ردورل شکن ده میجسم میک قد دوزاوال تیین

  الردور کانیت دا میباغر میک دم نورادوزنئی له ییم د



 ی ندیا بیآلی کونلومن هل مهوش لهیا عهد وزی

  ردورالاوالن عهد بد اسرو رلید هلیئا قتل

 .نثر دیگوی سکندر سد در. را گویند روباه؛تولکو

 ی موجب نینی قتل وتولکاوال که یشیک قارا اخودی تولکو زیق

 دری. کنیم فیرد ایآی .اوریم طاقت ایآ؛ توزارمو؛دوزرسن

  دیگو وانید چهار

  شیع بزم مودوزرسن  زیس من هدنیبزم غم میک سورسه

  ریدئ نه میکباب ناد میباغر باده ناد میاشی قان

 اوتکو و قیآالچ سر بر دوزندی م پوست از که ستیای زیچتوامانه؛

  دیگو القلوب محبوب در. دارندیم بر شکار در دگذارن

 وردوقی هنتوما خورلوق زر ندایباش شنقارتک اگر

  ماستوریا محتاج ندهگوری انیدن اروقی گوزون که لیق ش کر

 

امر از پر شدن هست . یعنی پر ونیز.  ندیگو را وهیب زن؛تول؛دول

  دیگو البرار رتیح درشو .

  گوشه جگر و دول نیمی دیوارا

  خوشه مزرعه گوشه جگر هن

.غیره  کبک و گنجشکی  برا ادانیص ستیا تله؛توزاق؛دوزاق

  دیگو نیریش فرهاد در.  گذارند

 شیگلم هدریبی فراق چرهیا بال

 شیگلم لهیا اقیااوز واوز دوزاقه

 وانید چهار در. ریکو. زار شوره. زار نمک؛توزالق؛دوزالق

  دیگو

 ی قوشن اولی اآسر غینکلی یمنه کونولد زلفونی کیا

د هتوتماق  اونو   ندانیدال و میج چون اولور معلوم ج 

 نیچن هم.  )یوخو(خوابی معن به زیون.  )یاری(روز نصف تا؛توشکاجا

 )هنده ور( جوانب و اطرافونیز.  )یوخو گورمک(دنید خواب

 ونیز آنچه که شما گرفته اید.  شما گرفتن؛توتتونکوز؛تودوقوز

 موقع تا.  کردن درست اندازه به ات؛کجهیتوزاتکونجه؛دوزلد

  دیگو نیریش فرهاد در. شدنش درست

 دالور نییای و اوخدوزلدیکجه 

 وریا یدهلیخ اول انی هری شدیتی



 در.  او خم چم در.  او وتاب چیپ در .ندا؛یقینده؛دوالشیتولقاش

  دیگو وانید چهار

  تانک نه توءالنسا سا رماشیچی تنیی نوا گر

  ندایتوءالشی  رماشیچ نون وسنبل اولی قالد

 ارهیس و سبعه در.  آن وت ه.  آن نییپا در.  آن ریز دردیبینده؛؛نغهیتوب

  دیگو

 گلدین چون دیبینه نین یشیا بو سن

  نیآخدارد کوپی بس دفتری اسگ

 گرراید هم بانیگر.  شده زیگالو؛ش؛توتوشموشیتوتاشم

   زشدنیگالو باهم .ونیزکردن نزاعی برا. گرفتن

  شدن نمک به آغشته.  باشد نمک دنیسیل از امر؛ماقتوزالن

  رهیغ و ریش دنیمکی عنیسومورماق؛؛النماقی تون

 .کویرزار شوره.  بانمک.  نمکزار؛توزلوق؛دوزلوق

 . ونیز درست  موزون و راست؛توزلوک؛دوزلوک

  یآراستگ و.  انتقامی معن به؛توزوکلوک

  دنییپاگوزله مک؛؛توسماق

ی فضول محمد.  ختنشیر اندازه بهی . زیبر چقدرکه هر؛توکدوکجه

  دیگو

  چرهیا آستان اول نیغمی میقان توکدوکجه

  چریا قانی توپراق. که ریاس میی ردهی ریب

 وقت تا.  ختنیر اندازه به.  ختنیری برا؛ یل ؛توکهیتوککال

  دیگو وانید چهار در.  ختنیر

  قاتلی ا سن آسرابی ل توکهی نیقان کونولیی نوا

  نیآسراماق اونجبی کونلومنی دیا وخی میدیاوم

 ومقامات پادشاهان نگهبان.   مستحفضجان گودن؛؛توسقاوول

  ندیگو را

 نژادی وعال.  سرشت کوینتوسلوق؛

  ندیگو را روغن مغول لغت بهیاغ؛؛توسون

 نکهیا مثل کردن جمع نیزم ازی زیچ؛توشورماک؛دوشورمک

  کنند جمع هارا وهیم آن درختی پا دری کسانی تکان بهی درخت سر وهیم



  کردن وجدل جنگ باهم.  شدن زیگالو؛توشوشماک؛توتوشماق

 کردن پهن.  گستردن؛مک توشالماک؛دوشه

  شدن ومقارن دچاردوشمک؛توشالنماق؛ 

  چاشت.  روز مین بقدریاریم گون؛؛کیلی توشچ

  افتاده ومغلوب.  دهیگرد فینح.  شده رنجورتوشگون؛دوشگون؛

  شدن فارغ.  کردن حمل وضع.  دنییزا؛توغماق؛دوغماق

  کردن قطعه قطعه.  کردن زیر زیر؛الماق؛دوغراماق توغر

 باری برا آهن ای چوب از ستیای مدور حلقه؛توغالق؛دوغاناق

 استفاده مورد  رهیغ و اوالغ و قاطر و اسب مثل واناتیح پشت در بستن

 نقدر پیا . دئییرایضاحات آذاربایجاندا بیر آتالر سوزو وار.ردیگیم قرار

  .جک گئچه دوغاناقدان بیگل ریآخ اولسا اوزون

 نیچن وهم. بوده زرتشت حضرت مادر نام؛توغان؛دوغان؛دوقان

 اوتکوی عنی . یورشکاریطی نوع

  باشه هیشب ایست  یمرغتوغان؛

 چهار درونیز می افتد.. گستراندی م و.  کندیم پهن؛توشار؛دوشر

  دیگو وانید

  فرش مکاندا اول نهاوسدو عاقبت دوشرلر چون

 فراش دوری اطلس چرخ اگر  اوسدوندهفایدا نه

 صداقت واز.  او درست سخنانی عنی؛نیدیلوکز؛تو ندنیگیتول

ایضاحات بیرادا میرزه فتحعلی خان قاجار سوزون ایضاحاتین دوز  .او

 وئرمه ییب دوزلوگوندن یعنی )از راستیش( دئمک اولور

 وغبار گرد؛توغ؛توز

ی زیچ. آوردنش سرهمی عنی؛یتوشدورمال؛تویتوتاشورغال

 چهار در.  باشدیم هم کردن جدل جنگ امر. بچسابنند کرده کینزد بهم را

  دیگو وانید

  اورتای من بورون رسانیا سالور اوت غه اولوس

 .....)خوانده نشد(خاشاکی توتاشورغال..... بو ندن

 )خوانده نشد( ....ندایسیازی ال کلمه..... ضاحاتیا

 در.  دیخزی ا وگوشه  شد خاموش و ساکتسوسدی؛؛یتوموشت

  دیگو وانید چهار



  دنی مئی اولد خوشحال ندور ازلده

 سوسدی زاهد آرا خلوتی ول

 جهت را حامله زن کهی کس از هیکنا؛توغورغاق؛دوغورتماق

  آوردیب  ایدن به اورا بچه و بکند عتیمشا دنییزا

ی لیل در.  کندیم درنگ و مکث زین.  زدیخیم بر؛دورار؛یتورغا

  دیگو مجنون

  قویاودورار نوع نه گوزده اول

 سوی تورمانما اوندای نفس بد میک

  دیگو وانید چهار در.  افتاده کهی وقت از؛ یل ؛دوشهیتوشکال

  منزل ائدر بیترتدوشه لی ی لیخ وصل وخی عجب

  لریائ پاک وکونلون گوزو ننی ال ونواوت آه و اشک گر

  دیگو القلوب محبوب در.  کرد رشیس؛ وردوی؛دوی ردیا اریتو

 ی اردیدو نادنیتاش اطفال چون

 ی اردیقو اوز ده گلخن بیقاچ

 در.  گرفت وخواهم.  رمیگیم زیون.  بکن تصوری عنی؛توتاق؛یتوتا

  دیگو وانید چهار

   دیجمش ای ناس مانیسل جهاندا توتاق

  اوزوک اونا نهی د لهیائ وفا جام بونا نه

  رنگ کبود وی آبز ستیای مرغتوغداق؛

 و باز به که گوشت حالل ستیای مرغ؛ی؛توغداریتوغدور

 اورا شود خالص تا آنهااندازد برسر فضله دیص نیح در شود دچار نیشاه

باری عرب به ه نکهیا  ندیگو ح  ب ر    دیگو القلوب محبوب در.  شودیم گفته ح 

  بولغار اونو کیسان سه تمهی یگوج کا تالکویا نینی توغدار

 رتیح در.  ندیگو را صدق. درست.  راست؛ی؛دوغریوغرت

  دیگو االبرار

  لهیا تاسف ندااالی ربوکهیب

  لهیا تکلفی سوزون دئسنی توغر

رّ  هم و همرازی عنی؛نغانیتوغ   دهییوزا.   دنییزا زیون.  س 

  رحم صله؛قیتوغانل

  همزاد.  ندیگو رای تن برادر خواهردوغما؛ ؛ توغما

 و مهیخ قائمه زین.  )دوغماق(دنییزا زیون.  رحجوا و منینش؛توغور

 را گویند خرگاه



 ز؛دوقلویاک؛توغوش

  دار نسب اصل و بینج؛توغوشلوق

  دیگو وانید چهار در. سر کاسهی  . بلندی جا.  هیپا کوه؛ تپه و توپا

  الریب ریبی ائتد دنی لکیا سرزنشی من تپه

 دویوب یمیباش یانیما بیتی کهی شیک هر که

  دیگوی لطف موالنا.  ندیگو رای وگرفتگ.  انقباضوتقون؛ت؛توتوق

  نیتوتولماقی آ میک چیهی ده کانداگورمیای انکی

  آرا نیجب اوشول ارسای نیقاش توتار  اوچونی ن نیچ

  ندیگو را نیپوستتوتماق؛؛تورتاق

  ندیگو را صدق سخنراستی .ونیز؛دوزلوکلوک؛زتو

 

 باهم وگرک سینف شال از ستیای لباس نام؛رمهیتورما؛تورمه؛ت

  دیگو االبرار رتیح در.  پوشند رهّادعبا لیخ که شود بافته

 وفر بیز میلردیب گردونی اطلس

 آستر گورک اوسدونده دونی یرمهت

  لهیتارا هرتیرمه نی  اوشول کیل

  سلسله اوچون مرشد وزی نفقرد

 نثر.  اخودی

 اولوب قانع گه هکمیت مناسب بونا دون  تیرمهریب اوچونی دفع سوئوقی سدیا

  دیگو مجنونی لیل در. شود پر؛؛دوالیتولغا

  تیروا میباشالد تورکجه من

  تیروای ن فسانه بو میلدیق

 یته جهانه چون عریمیش میک

  هتی بهرهی داخ اهلینه رکوت

  ائله سوزودهی داخ زدهیم تورکجهیی جغتا اخودی اوزبک میزیب.  احاتیضیا.

  دوشمک باشا بیریآراشد نیلری معن گرک داحال نیع رین شلهیا نیمیکی داغ

 به. کرد برخورد باهم.  نمود تصادف؛ی؛توققوشدیتوقوشت

  دیگو نیریش فرهاد در.  شد زده گریهمد

 ی توقوشت میک بس سو گولده همانا

 ی دوشدی سقف نینی کندوالر فلک

  دیگو ارهیس سبعه دری . چهارم؛؛دوردونجویتوتونج

  مهخا بانیتارت کهی اولد وقت



  نامه رامیازی دوردونجوی ندیا

 اخودی

  هند بحر دوردوردونجو چرهیا حساب

ند رود ناودور ریب هدی نیچ که   ش 

  دیگوی سکندر سد در. قاصد.  رسان غامیپ.  ریسف؛ی؛ائلچیتواج

 لجاریا عادیم بییلیائ لر کیچر

  جار اولی ردیتی طرف هری توواج

 نثر. اخودی

 یتاردیقای سار اوردو  بیریگت نشانی تواج محل تنی نایسی تواج شهر اتفاقا

  دیگوی سکندر سد در.  ندیگو را خانه صدر؛یتور

 یبور نیآلس گر ریدیری ائت نیشیا

 یتور نیائوی اولد مقام کا موشوک

 تحملش توان. اورمیب طاقت توانمی نم؛آلمان؛دوزنمرم توزه

  دیگو مجنونی لیل در ونیز نمی توانم ردیف بکنم . همچنین به چینم .. ندارم

 سالمان اوزومو آرا غم گر

 آلمان هتوز که ندن غمده بو

 سد در.  کردنش پری عنی؛ی؛دولدورماسی قوس تولدور

  دیگوی سکندر

 ی ن خانهیم آنال مغتنمی دم

 ین مانهیپ چرخی دولدورماس

  کردن رشته.  بافتنتوخوماق؛؛توقوماق

 )دوغولماق( نشد دهییزا زین. )توخونماق( شدن بافتهتوقولماق؛

در  ادبهای ب که است دهان آب از هیکنا ؛؛توپورچک توفوروک

  اندازند یمجلوی آدمی 

 دو.  هست انیدنباف به امر؛توخودورماق؛توقوندورماق

  زدن بهم زرایچ

 نمودن رامنیزو  کردن آرام  از هیکناتوخداتماق؛توقتاتماق؛

 هست

  اندارند درب پشت در کهی چوب؛توتاچ

  باشد کوچکتر زنان همه از کهی زن . کوتوله؛ ل؛توپو توقال

 از فهیطا نام  زیون.  آهسته و. واشی و. آرام؛توقتاش؛توخداق

  دیگو وانید چهار در.  گرفتن آرام زیون.  ترکمان



 خدامازتو دم ریب کونلویی نوا ندنیاظراب

 شیامخدتو کونلو ندایعزم میک نمایساغ زیس سن

.  بمانم توانمی نم.  ستمیا به انتوی نملمرم؛یب دوراآلمان؛ تور

  دیگو وانید چهار در.  زمیخ بر توانمی نم

  گره نیم نیقالورم اری ریگل که میگوررد

  وه اولور حالت قیقاتی آلمان تورا آلمان باره

 وانید چهار در.  دهیگستران و.  کرده پهن؛ بیی توشاب؛دوشه

  دیگو

  کاردیناوت زمانهی ا فرش هنی سمند بیی دوشه

 ی نیدرد هدریب سبزه دنیاختر و سپهر

 شودیم گرد آنیی وانتها نوک که استی دست چوب؛توقماق؛توخماق

 از ستیا فهیطا نام زیون.  رندیگ دست به جدل و جنگدر روز  ها کیچر

  اتراک

 وفوری. فراوان. )اوجوزلوق(یارزانی . ریستوخلوق؛توقلوق؛

  )چوخلوق(نعمت

 سر دری گره کانیپی بجا  باشد شتهندا کانیپ که ریتی نوع؛توقمار

 باشد استخوان از ای و ازچوب ای گذاشته

ی علو اباءاجداد از هیکنا  ؛دوققوز ا باب؛ ابابک توتوز

 باشد  فلک ن هونیز کنایه از.  ستیا

پوست برگ که نه  ستیا درختچه نام؛دون توتوزتون؛دوققوز

 دارد 

  خوردن بهمزونی. خوردن صدمه زیون.  باشد جوالی ماکو؛توشوق

ل مغول لغت به؛توقولغه  ندیگو را اسب ج 

ل و دواب پاالنتوقوم؛   ندیگو را اسب ج 

  ختنیر؛توتماک؛توکمک

  هختیر بهم و ی .قات توکوشماک؛قارا

  زدن گره؛ رماقیو ؛دوگون رماقیو توکه

  کردن مسدودباغالماق؛؛توکراماک

 یهندس ارقام و افالک عدد چون. ندیراگو نه عدد؛توقوز؛دوققوز

 شان آخر و خان مغول شان اول که باشد مغول نیسالط حلقه عدد و.  ستیا



 و اند شمرده نهی جمع  است معروف رکبولت  ا که افثی اوالد و باشد لخانیا

 .منک.  خزری . گ مار. نیماچ. نیچ.  خلج.  صقالب.  روس.  ترک. شانیا

 هللای صلی نبو شرع موافق که اند گذاشته ن ه بر را حساب اکثراعدادو ترکان

سن که باشدیم وسللم واله  نیچن وهم.  عالم هزار جدهیوه نودونه همی اسماءح 

  است بوده ن ه عددی رو بر غبرهمیپی  ازدواجها

  کردن تفحص قیتحقآخداریشماق؛؛ماک توکالال

 وتفحص.  جستجوآخداریش؛توکال؛

  دهیرس اتمام به.  شیمی؛قوتار شی؛توکنم شیتوکان

 ندیگو را برنج زین.  ارزن به هیشب دانه؛دوگی؛دوگو؛یتوک

 )دوگو(

  )دئیشمک(کردن وعوض.  نمودن لیتبدتوالماک؛

  دادن ریگپا پیچ شدن.ونیز. شدن دهیچیپتولوشماق؛دوالشماق؛

  شده برهم درهم.  دهیچیپ بهم؛قیق؛دوالشیتوالش 

 رامنیزو.  )اودون(زمیه و. مهیه مغول لغت به.  ندیگو را پاتابه؛توالق

  )دوالشماق(هست دنیچیازپ

 نمودن نیکم و. باشند نیکم در کهی جمعگیزلنمک؛؛ تولقامه

 در وانید چهار در.  نوازنده.  ندیگو را طرب واهلی مغن؛یتوغانچ

  دیگو نامهی ساق

 کورکوزی ن نیشیا هم نیاوس ری ییا

  دوزی نیری اولوغ هدریب اتوغانی

  اونونی اوتوزکا ریب وی اتوغانچی

  وکونی قاتال وتوققوز آل قدح سن

.  شد ودرست.  شد روبراه.  شد وهموار صاف؛ی؛دوزلدیتوزالد

  دیگو وانید چهار در.  دیرس انجام بهو

  دن میاشک دهر سون نادیطوفان نین نوحی دوزلد

  طوفاندان بو طوفاندان اولی اولد آشکار امتیق

 ندیگو وکاررا شغلایش؛پئشه؛؛تولف

ی عرب دری رباع مثلی ترک در ستیای شعر بحر؛وقی؛تو وقیتو

  دیگو وانید چهار در.را گویند ونیز مرغ .  ندیگو هیالقاف سیتجن

  ریلیاخی اوتالر امیجان دننیلعل

  ریلیاخی جفادنی ن میقدی قاش



 اخودی

  بوتون خنجرهجران بیدارت چرخ

 بوتونی ن میباغر ذره ریبی مادیقو

 ی د لهیائ حالی بی زیبگئجه گلیب 

  تون بو اربی شیمیا ییبال نه

  اخودی

 ی نیبحر وقیتو سوزده دیمالماآن

 ی نیبحر قوشوق بلکه وقیتوی هانس

  دیگوی سکندر سد درونیز ریخت.. زد گره؛ید ؛دوگونلهیتوکد

  میلئع هسایی توکد بیتاپی زیپش

  میب کونلوم تاپار ندانیآچماق مدام

 تربزرگی قدری ول ترالن جنس ازی شکار ستیای مرغ؛غونیتو

  دیگو وانید چهار در. داردی دیسف به لیم ورنگش

  اولوری اهل صفا دوشن هنیرنج ظلمت لیخ

 آرا خفاش سوروی قالدی غونیتو تانک میک لهیا

  استی کوه نام؛تولو 

 در.   خوانندی م جشن وی عروس در که  ستیای سرود کنوعی؛تولوکوم

  دیگو سخن وصف در البرار رتیح

 ی جامن ولا والد ئیلیبا نفس هر

 ی ن گلفام باده اول بیقاریس

ت  قولوم بیسال لهایی سرود رکوَ 

 دولومی ه تولوکومی ه ادا لسایق

 فتح به.  باشد هوالکوخان پدر کههست  زخانیچنگ بزرگ پسر نام؛یتول

  )دولو(ندیگو را تگرگ اول

  ندیگو را ومشک کیختولوم؛تولوق؛

 آرام زیون.  نشستنی نجک   در  وساکت ملولسوسماق؛؛توموشماق

 گرفتن

 

 نمودن خاموش و ساکتسوندورمک؛؛توموشتورماق

 رفتن فرو آب بهباتیرماق؛؛تومولماق

 هییاوزبکی عنی؛یتومانکن



 نهیآگوزگو؛؛یتولو

 فرهاد در.  شودیم نسب نیزم که ندیگو داررا زهین ریت؛یخیمی تون

  دیگو نیریش

  یکم  س   بیسانج لهیای خیمی تون

  یفلک دور لهایی نوک بیشیتی

  ندیگو را علج  ؛توموزغان

  شدن کیوتار رهیتقارانقیلیق؛قارانقولوق؛؛تونماق

  کردن برهنه سر؛توغاماق

  شدن برهنه؛ونماقیتونالماق؛سو

.یخ شدن منجمددونماق؛دوءماق؛؛تونکواماق؛تونکماق

 زدن

  کردن واژگونبرگردانیدن.ونیز؛تونکتارماق؛دوندرمک

  کردن ریشبگی عنی؛الماقیتو

 ور شعله دهیچ هم سر بر که باشد فراوان مهیه؛تونقال؛ تونار

  ندیگو را چشمی گ رهیت زیون.  سازند

 بافند رهیغ و ریحص او از که باشدی رستنلیف؛توپنوز؛

  ندیگو رای اول فرزند؛نیقار لکیتونقوج؛ا

 عملهی معن وبه.  ندیگو را شب وپاسبان ی .کچیتونقطار؛کئش

  آمده هم چوبدار

 از هیکنا زیون.  باشد ت نگ زیاون دهان که کوچک هکوزنگ؛تونگ؛ت  

  شدن سرد و بستن خی از امر زین.  هست زدن خی

 وانید چهار در.  کشند مهیخ و قیآالچ اطراف به باشدی نمد؛تورلوغ

  دیگو

  ندن گوتورمزی تورلوقون اولی سی چریا

 ی رئی انی اول بیی ائله لطف ریب فراش صبای ا

.ونیز سنگ را  زدن سنگ با. پراندن گسن؛الماق؛داشالماقیتو

 روی هم انباشتن 

 از بزرکتر که ستیا گنجشک اسم زیون.  شدن ریس از امر؛ ایغا؛دویتو

 باشد  سئرچه



  کن رشیس؛وریغور؛دویتو

  ندیگو را رس مین خربزه؛ناکیتو

  ندیگو را متیغن؛وملوکیتو

 خاموش زیون.  )توخداتماق(ساختن آرام و ساکت؛توغورماق

  )سوندورمک(ننمود

ی وراست. کردن راست وسر.  شده آراسته؛توزوکلوک؛دوزلوک

  دیگوی سکندر سد دری . درست

  دوزوک اولماز بوندان اونا میک هاش نه

  دوزوک اوندانی گلد چونین توزوکلوک

 اخودی

 توزوک اولور آباد ندانیجفاس کونول

 واری عدالت نیشاه گر آرا ملک میحر

  دیگو قرایبا نیحس انسلط. خاک؛توفراغ؛توپراق

  نیتوپراق نیاقیا اوپه میکی اولد لیما سرو

 ی اولماد خم دنی کیتحر صبا هرساعت وخسای

را هزار هزار.  ندیگو هزاررا نگ؛دهیم؛ تومان؛تومن

 سد در.   اولکه سی نین پول واحیدینهدئیلن سوزدور رانیا ضاحاتیا.گویند 

  دیگو ماجوج اجوجی یادیز دری سکندر

 عدد آرتوق دننیم نتوم ااوالرد

  عدد حدیب بلکه دئمه نیم تومان

 نیهمچن و. دیبکن تصور نیچن زیون.  گرفتن از امرتوتون؛توتونگ؛

  دیگوی سکندر سد در.  ندیگو را دودآتش

  توتونگ دلکش جام آرا بزم بیچیا

  توتونگ خوشی دمی اوزون گلسه میک نه

 در.  بودن وآراسته.  شدن راستی عنی؛توزالنماک؛دوزلمک

 دیگو وانید چهار

  دنیآفاق گرک خماقیچ ای دانیاطوار فقرا

 اجیاطوار نینی اهل آفاق دوزلمک گرک ای

 سوزون بو ضاحاتیا.  خواب انداز ریز تشک؛توشاک؛دوشک

 زدنیب سوزو بو فارسالر سوزلوگودور تورکجه ریگل دن مک دوشه کوکو

  لرید شلهیا کیمین تشک بیآپار



و ونیز کسی که زندهیر شخص؛ سهمیک ؛توکنیتوککوج

 میریزد

 در.ختنیر نیچن هم.  شدن ختهیری عنی؛توکولماک؛توکولمک 

  دیگو وانید چهار

  ایگو دنی وهم رعناتوکولمک گل آرا گلشن بو

  ایالرنینک دن بلبل دادئمهیپ ریلیق  جئگی نیجمال

.  ستادنتیا و. تننمودن درنگ از امرن؛یل؛دورماقیتورماغ

  نتخواست نیزوبر

  دیگو وانید چهار در. طرز. ق سم. نوعی معن به؛تورلوک؛تورلک

  بالده تورلوکی ائتد صبر وبیا که

  نیبالس نیشام هجر گورمکی ول

  اخودی

  میرمادیندا   باش نهیپند لئا  هاگ هاگ آرا عشق

  مایباش ماجراالر اوندان تورلوک تورلوکی گلد

 ندهیاصلی. بکن جمعرا رهیغ و خاک نکهیا مثل.  کردن جمع توپاالماق؛

 ریدئمکد لمک تپه

 و کوشکک و  کوششک اش کسالهی  ندیگو را شتر دوساله بچه ؛ توروم

 مبالغهی برا کهی لفظ.  باشد نهینر اسب نیچن وهم. نامند اتالقی را ساله سه

 زیون.  راست راستی عنی یدوغر توپ نکهیا مثل.  شودیم استعمال دیتاک و

 اندازند دشمن جانب بر کهی توپ و. ردوم   کوس.  تیجمع فوج

  لنگتوپال؛توپار؛ 

 برف باباران کهی دیشد بادتوزاناق؛؛چارپو لنگ؛آال توپا

  باشد همراه

  ندیگو را ریسراز؛شیتوبان؛ان

  راست راستدوپ دوز؛وز دوز؛د؛ توپتوز

ی اسای یک بو.  ضاحاتیا. را گویند زخانیچنگ نامه اساقی؛نیتوپچ

 فارس قاداغان آنالمیندادیربوکیریدئمکد اساقی ندهیاصل ریلییدئ زیچنگ

  وخدوری یسی معن رالیازی اسای اوالراق شیالنی ندایالریازی

  قیعم اریبس؛نیز؛دریتوبس

ی به سر انتهایی نوک آن آهن وغیره چماق ونیز. گرز؛توپوز؛توپبوز

  کلفت به نظر آید گ رد زده باشند که قدری 



  اندازند مندش جانب بهی توپ ؛ غازغان توپ

 پا قوزک؛توپوق

  گذارند کاله طاس ریز کهیا پنبه نیچ عرق؛یتوپ

   بشود وچاق دهیچر صحرا در کهی انیماد؛توپسه

  کنند درست رهیغ شالق دسته او از کهیای درخت نام؛توپو

 ریت از ها بچه کهی سمانیر زین و. روزید.  گذشته روز. گئجه؛شبتون؛

 قبا واو اول فتح به.  دهند حرکت و رودندیم وای باال و زندیآو رهیغ و خانه

  دیگو بند عیترج در.  ندیگو را

  چاک اخامی نیالی میاقیا گون نوند

  باکی ب و مست ولوندای خانهیم

 اخودی

  شعار قیامانلی ریغ وخی وناخوروس چرخ

  کاردور بد شاهد میک ائتمه لیم هنیعقد

  شفق گلگونی س غازه قزح و قوسی س وسمه

 دور مکاره نه گورکه گون تون اوزوو زلف

  آوردن بدست راه راههیب از؛توتاالماق؛توتانالماق

جفت جور کردن کاری کاری ؛توتاشتورماق؛توتوشدورماق

 افروزند آتش بدان  ستیخاروخاشاک از هیکنا گویند .

  ندیگو را برنج مغول بلغتدوگی؛؛توتورغو؛توتورغان 

 را گویند ی ن خوردهی ترش زیون.  ندیگو کارا آثارتوتوم؛

 زندیآو خانه در بر کهیا پردهتوتوق؛

  کسوف وی. گرفتگ ماه از هیکنا؛توتونلوق

  منقلبی هوا و .کیتار ابر؛توجار

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را چهارده شب ماهتولون؛

  جمال دایآ تولونی آچد هالل راقهپتو

 هالل اون نیچوآلد نادنیقراغ نینی آ تولون اول

  داخوی

  میکی آ تولون اولموش نیتن تکی آی انکی نیلدیب گون نه

  چرهیا تاب ماه دورسان بزم سه چکر ساغر تولون



 اتمام بهی . کنیم تمام درسن؛ توکه ن؛یسی توکاتکا

  دیگو ارهیوس سبعه دری . رسانیم

  قصور عیرف اول درسن توکه چون

  حوری دی آرا قصری دی ساالرسان

  دیگو وانید چهار در.  گرفته رامآ؛ انیتوقتابان؛توقدا

  میکی وا سورسای میحال اوچرابان ریب اوتوب عمر

  قتابانتو کونلوم آشفته جواب نیم لمزیب ائده

 ودر.  من اطراف در زیون. من خواب دریوخومدا؛؛ توموشدا

  دیگو وانید چهار در.  من سمت

  خود کهی من اتمایاو دوری رخسار لعل توموشومدا

  ناگه اوزه میباش لر تسهی وسفی هردیب حایمس

د؛توقسان؛دوغسان   دیگو البرار رتیح در.ندیگو را ن و 

  گرک لماقیخی یاولد اگر دوغسان

  گرک لماقیقی نیترک جان آرا وزی

  ندیگو را حمام گلخن؛ توشکان

)هنده وجوانب اطراف.  مقابل.  روبروتورش؛قارشی؛؛ توش

  دیگوی سکندر سد در.  سمت به سمت زیون.  ور(

  روانی اولد توشوندانی داغ سپه

  ناتوان گر و توانا خود اگر

 هم  الهیپی معن به.  )چاخیر(ندیگو را شراب؛توستوقان؛توستاقان

ی می زیقم و فرمودن نقلی برا از م طّره چون ستیای ظرف زیون.  آمده

  دیگو وانید چهار در.  سازند

 ( شد خوانده درست.....)توتسا ....... او گر دور تکی سوت آنا حاالل

 زیقم ندهیچیا توستوقان وکوتوبی بیلیق تابوق

 مصرع.  اخودی

  توستوقانی اغچیا کیم یقوی منی اولتورد غویقا

  دنیرس بهم؛ توراماک

 به دیخواهیمی زیچ که انگار.  دنیساب بهم؛تورتماک؛دورتمک

  رودی نمی ول دیبکن فرویی جا

  انداختن شبکه و نقش؛ تورالماق

  باشدی ن خورده سبزه؛یاوت راقتو

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را مزار لوح سنک؛ باش توکا



 قیرفی ا  اولسامی دئوق میک بیریاغدی نیداش هجر

  لیگ ائتمه داش اول جز میداش توکا اوسدونده میقبر

 یالحطّ  ایال مع التاءالقرشت باب

.  کن وتسک.  باش نداشته کار. مزن حرف.  نزن دم؛نمهینما؛دیت

  دیگو وانید درچهار

 یسیا جان دننیلب میتاپتدی سیا جانان بیتاپ نیدئد

  دمویرما یی نوا نمهیدی  سیا قان سوزدن بو ریگل

 در.  خودت جوانب و اطراف دوری عنیهنده ورین؛؛کرانکایت

  دیگو وانید چهار

 کرانکایت که نادنیقان اولوس نیآغز نجور

 گورونور شبا باخسان نجه تک داش سال نظر 

 در.  کنندیم خواهش کهی کسانی عنییالواریرالر؛؛الکانالرکایت

  دیگو البرار رتیح

  تون االنناندای وئرسه مکی   اءآج

  اون ردهیب نیم کا الکانالریت وزی

ی کس با.  نگذاشتن محلی کس به؛رممکیندیرماماق؛دیندیت

  نزدن حرف

ی لیل در. من جوانب و دراطرافی  عنیهنده وریمده؛کراما؛یت

  دیگو مجنون

 نورس نهال اولگلدیم  نیم

 خس کرامایت و خار مایشاخ وخی

 اخودی

  زمان هر میک منی رسواس جنون ریزنج لهیا

 سورو ریب شیلمیخی تک مجنون فرهاد کرامایت

 مجنونی لیل در.  من اطراف دری عنیهنده وریمده؛کرامدا؛یت

  دیگو

 قیخال بیائد هجوم کرامدایت

  قیال شدهیا اول بالیت مسهیک من

 اخودی

 ی لا صبر و کرامداهوشیت و اولدوم درد گوه

  گوزی سورد هدریب اشک لیسی نیباش بیریدیاغی

  عیضا عقل از.  وانهید؛یلبه؛دلیت



 وانهید. است شده وانهیددلی سو؛تیلبه راق؛راب؛ لبهیت

 وانید چهار در.  نداردی معنیی تنها به خود است رابط حرف راب. وار

  دیگو

 لریائ عربده اگر نینیی کونلونوا قرا لبهیت

 غبغب چه دور بس لهیا زلف و سلسله نهی دفع

 )دانالق(ومزمت.  منعت؛یت

  دیگو وانید چهار در.  نمودن ضبط از امرا؛یت

  دم هر دایهجری آ اول رماسیا نیامی هدریب ولوبا

  نیاشی لمزگوزومیب خای. دنیدور میدم بیلمز هتی  

 اخودی

  وخسای دنیدادیب اولوسی ن میاشک و هآ نیتارمی

  میطوفان ردهیب صرصر اوشبو اوالردان میداد ریآل

  دیگو وانید چهار در.  دنینچ و نکردن فیرد از امردوزمه؛ما؛زیت

  نادنیداش تییبل میجسم ناتوان دور دولوب چون

  داش امیجان هنی غینکلی غه گردونی آ دوزمه

 خیش داستان در.  او طرافای معن بههنده ورینده؛؛دایکراسیت

  دیگو صنعان

 لهیای آهنگ قوش بیچک اون

  لهیای رنگ وهیش نینی ائل کفر 

  اوزی سار دوئوزالری دیا ریریگت

 دوئوز راق قیآرت وزدنیهنده ورینده 

 وانید چهار در.  کردن شیآسای برای عنیدینجه لرسه؛؛نارغهیت

  دیگو

   میکی قو قدم دایناپ مقصود اوزاق ولیی ینوا

  دوردون نفس ریب ترکنی ناد کاروان نیقالد که

  دیگو مجنونی لیل در.  بشود زنده نکهیای برا؛رهلیریلورکا؛دیریت

  وزا ساالریقو دیریلرهرل تن

 رکوزیتی میتن دنینلیی ییکو

  دیگوی سکندر سد در.  کندیم سوراخشار؛دئشر؛یت

 فرق آنجا ارو خاره آرالدئشر

  برق که وندانا بو اغموری که اوندان سن

 کسهیت ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  شود زده اگری عنی؛کسایت

  دیگوی سکندر سد در. رین شلهیا ندایآنالم انشاءائلمک و ائلمک ءبنا



  بیاس اوندان صرصر دنی غیت گر

 بیکس تک چاقیپ هکسیت پرده ریب که

 سخن جوهره وبه.  کردن تامل. نمودن تفکر از امر؛نلهینکال؛دیت

  دیگوی سکندر سد در ونیز به حرف کسی گوش دادن .. دنیرس

 ی گه آخر نلهید سوزومی مغن

 ی خرگه  لیق ساز نغمه نیحز

  دیگو وانید چهار در.  شده دهیچ فیرد بهی عنیدوزولن؛؛الکانزیت

  ندهی دفع هالک  میجسم قورو النالریقی نفع

 گورور کانیپ طرف هردوزولن  دن کونلوم تنده

 

 هیتک زیون.  )یاساتماق(نمودن ومنع.  وباخواست مآخذ؛ابرکیت

  دیگو نیریش فرهاد در.  )دایانماق(دادن

  لر نیکم ئیله ییبای دیوار میک ولی نه

  رل نیک اهلی دیقو الردا گاه نیکم

 ینی شیک گئدن بیگلی  آخدارد میک

 ی نیشیا بیرهر لری دیائ تفحص 

.  است شده ریمتح.  است دهیکش انتظارگوزله ییب؛؛لموروبیت

 دیگو وانید چهار در

  دور بیباخ ندهیلئای اولدورد که گوزون قاتل

  لموروبیت دورسا میک نجه گوزوم منه باخما

 در.  است دهیساب گراید وهم.  است خورده را گریهمد؛کوروبیت

 دیالبرارگو رتیح

 زور لماقهیقی ال زیکاری قالماد 

 کوری اولد کوروبیت گوز اونا چرخ

  وداخی

 آزار ندنیائو تکوروبی نلکیا

 زار عاشق واوزوندئیرسن 

  دیگو وانید چهار در.  است دهیگز دندان با؛ بیی شلهیشالب؛دیت

  میقیمهمانلی لمادیقیی نوا ورد بیئد گیتیگرا

 ندور میافکار جسم نآال بی شلهید گئجه

 به او وبا.  است داده فراغت و شیسادینجله دیب؛؛ندوروبیت

  دیگو البرار رتیح در.  است زده حرفی  آرام

  بیریندیسی ول توبه بانیلیق چوخ

 بیریندید ندنیشیا توبه وکونلون



 زیون.  است کرده شیآسا و استراحتدینجه لیب؛؛بینیب؛دینیت

  دیگو البرار رتیح در.  )دینله نیب(است شده متکلم

 ی مدت دور بیتی ردقجایو نفس هر

 ی مدت دور اوتوب قجایردیو قدم هر

  اخودی

 یگشاد انشا بییه ب ز   میک چون بینید

 یسواد محنت وخی اوشبونامه میک

  دیگو وانید چهار در.  است کرده وتمنا. است نموده خواهشالب؛یت

  دان قیگدال وندایکو اری اوتممی ن جننت البیت

  قدانیپادشال اولورمو گئچمک اوچون باغ محقر

 اخودی

  ریلیق افغان بالیت هن نیداغ دور میک کونلوم خام

  اوچونی حلوا اریآغال میک طفل اول دوروار

همچنین .  است ورفته.  است خورده بهم زیون.  است شده زده؛ بیکیت

  دیگو نیریش فرهاد دردوخته است .بناءشده است .

 ی کار هد مهوش واوخ هجران بیکیت

 یاریاختی گئتدی گورد ندنیال

لیت  خیس به را کباب.  ختندو زیون. کردن برشته دانه؛بیوراب؛د 

  دیگو وانید چهار در ونیز سوراغ کردن ..رهیوغ  دنیکش

 ورابیت اوخو نیهجری غیت نیعشقی میباغر بیدل

  لریائ کباب چرهیا واوت کونلوم اوچونی بزم میغم

  دیگو نیریش فرهاد در.  کردن زنده؛لتمکیریلتورماک؛دیریت

  وار نیقدرت سن اولدوروری نیرید

  اولور شیا مشکلی لوناو لتمکیرید

  شاخص نیزو راست. راستی عنی؛دوز ک؛دوملنیت پیت

 دیگو وانید چهار در.  است کرده سوراخ؛ بیب؛دلیلیت

  ورابیت غهی اوت نیهجری غیت نیعشقی میباغر بیدل

 لریائ کباب چرهیا واوت کونلوم اوچونی بزم میغم

  اخودی

 یسمک بیسانج لهیای خیمی تون

 ی  فلک لهیای توک بیدل نه 

.  است دهیچ زیون.  است کرده قطار و فیرددوزوب؛ب؛یزیت

 دیگو ارهیس سبعه در.  )اوغورالییب(است وربوده

  میردیا بیداشی تاشقار دنیبحر



  میردیا بیریت آرا نهیسف بو

  دیگو وانید چهار در.  شهیر شهیر زیون.  مزمت و منع؛تیپ تیت

 ی ن خرقه ردهیب سجاده میک اسالم میک من

  تیپ تیتی الیخ لیخ نینی اطفالی د لهیائ

ونیز .)باشا باش()بویا بویا()داشا داش( است برابر وی مساوکدور؛نیت

  دیگو وانید چهار در به دوزان.ونیز بنایش کن 

 سوئوق ای سنی سدیا ندهیدشت عشق تفاوت نه

 وگوز ازی کدورنیت لرسهیا ریس اوتدا سمندر میک

امر به دوختن و. نشدن وزده.  مک()ی  خوردن نه از امرکورماک؛یت

  دیگو وانید چهار در. ونیز امر به بناءکردن دادن . )تیکدیرمک(دادن

  ندنیس سرچشمه گوزوم میک رلی پری ا ککورمیت گوز

 شیم لهیائ مامنی رشگ ورضوان وحوری پر اول

 

.  کنند زیتم کرده باز از را رهیغ و پشم نکهیا مثل ب؛یلیدیب؛دیلیتیت

  دیگو وانید چهار در.  دنیخراش رای زیچ دست گشتانان سر با

  تک مثل لعل اوچون بخش جان لب نیم نیم

 اولموش جگر خون ی غرقه بیلیدید میباغر

 اخودی

  ولوبیاو نندیرل خاره وبال درد میدابان

  کونلوم و میباغر که آرا هجر نیینکرامایس نوع نه

 و درخت  از تیجد و سماجت بادیرماشا؛؛رمانایرمانا؛دیت

  دیگوی سکندر سد در.  رفتن باال کوه از پا دست چهار.  رفتن باال  رهیغ

 رماناید نایطالب ولوندای طلب

  انای تمکی منزله دشوار نه

  دیگو مجنونی لیل در.  است کرده سوراغ؛ بیب؛دئشیشیت

 آه بیدئش کیدئش وزی کونولده

 گاه وطن اوچون زینیریربیب هر

  دیگو البرار رتیح در.  راحت.  آسوده. فارغدنج.؛ نجینج؛دیت

 نجیساغ لسانیقی سار مومن کافر

 نجیت وکونلون وناب نه و اونا نه

  دیگوی سکندر سد در.  )دینجله دی(شد وآسوده فارغ که نیهمغاج؛یت

  تمام غاجیت کونلو گر وملکدن شه

  خرامی لدیق نهیخرمن ملک نهی



 حرف.  دیآی م در سخن به.)دینجه لر(شودیم وراحت آسوده؛ناریت

  دیگو القلوب محبوب در. )دینر(زندیم

  ناریس ده کونلولی شاخ آرزوالر هوس

 ناریت کونول ندنیلر حرکت و تردد بارجه بلکه

  دیگو وانید چهار در. دیگو انیهذ کهی ضیمرتک؛یت

 وار نییآ لوق شوخ گوزونده چرهیا ضعف نیع

 تکیتی بعض اولور چرهیا رل چارهی ب میک لهیئا

 هم رااز رهیوغ پشم انگشتان نوک ؛با زدن چنگدیدمک؛تماک؛یت

  کردن زیتم

 گریبان چاک کردن .ونیز. شدن ختهیگس هم از؛لمکیدیتالماک؛دیت

 شدن پاره

 فیرد زیون.  )اوغورالماق(وربودن.  دنیچد رمک؛رماک؛یت

  دیگو وانید چهار در.  )دوزمک(نمودن وقطار

  خرمن وزی یاولد ندنیناوک میکی مزرع کونلونون

  مجنون لهیا فرهاد گرک نیگلس اوچون درمک باشاق

  شدن زندهلمک؛یریلماک؛دیریت

  کردن زنده؛لتمکیریکوزماک؛د ریت

 . ونیز دم مزنهست کردن منعامر از  دینمه؛؛ینمایت

درست . کردن ونسب.  کردن راست؛راماک؛دوزلتمکیت

 ندیگو را کوفتهنمودن.ونیز

.  شد متکلم. حرف زد)دیندی( آمد سخن به زیون. شد راحت و آرام؛یندیت

  دیگو وانید چهار در

 ریبخ ندنیذکر راهبا میقوالغی ندید آرا رید

  خیشی لدیق عالال چوخ جهیگیائتد ذکر سحر میک

 زیون.  چخماق وسنگ.   ندیگو را  رهیغ سازو کردن کوک؛شاالریت

  دیگو وانید چهار در.  آن ومثال ابیآس سنگ

 نوا آرتار دنی زخم نیدنگخ ده میجسم زار

  صدا لریائ فزون اونو شاالریت میک تک ساز

 سخن به زیون.  دادن شیوآسا.  کردن فراغت از امر؛ندوریت

 )دیندیر(آوردن

  دیگو وانید چهار در.  شودیم زنده؛ریلیریر؛دیلیریت



 یرید اولسا گوزدن قاش گرچه

 اولو هم ندنیلب نوش ریلیرید

ی م رانیح و ریمتح زیون.  کشدیم انتظارگوزلور؛؛لموروریت

  دیگو وانید چهار در.  ماند

  محروم لموروریتیی نوای قتل ائت وندایکو ریلیق

 ندهیسانی لیخ بو ندهیال اری اول اولماز میک ندن

 سد در.  باشدیم بزرگ موریت ریام نام زیون.  آهن؛ریمور؛دمیت

  دیگو دارا با اسکندری دردعوای سکندر

 بفرق ده قدم لر زن غیت ولوبا

 غرق چرهیا ریدمی گو تکی ترک فلک

 اخودی

  کیب   اولور سلطان دنی نسل موریت

  تک اونون سلطانی د گورمه عالم هک

 چشم نکهیا مثل.  ندیگو رای زیچ زدنتیکیردیلر؛؛الرید کوریت

  دیگو مجنونی لیل درمستقیم بجایی چشم دوختن .ونیز می دوختند.. زدند

  سوزی دیاوترا چوخ دهی فیتعر

  گوز یردیلرکیت اونا که ایگو

 چهار در.  کندیم زندهدورگوزور؛دیریلدیر؛؛رکوزوریت

  دیگو وانید

 ه سنلیئا کالم آسا حیمس نیلعلدیریلدیری اولون

 ئیله سنا العضامی ح شربت نیسی چاشن تکلم

  دیگو وانید چهار در..  قراراستی وب.  شده آرام نا؛نماغوریت

 اضطراب چوخ نبله یئا ظاهر اریاغ نماغوریت

 وزگندوردویت کونول نیم نیم اوچون میقتل آراآرا

 چهار در.  شکافدی وم.  تراکاندیمپارتدادیر؛رکوندورور؛یت

  دیگو وانید

  خمار امیباش لحظه هر رکوندوروریت ایساق

 یسار سرگردان بو ریب توت جرعه رسنیائد دور

 وانهیدمر از ا ونیز. استدیوانه واردلی سودور؛؛رابتور لبهیت

  استن شد

 مصرع.دوختندلر؛یکدیت

 ی سار قورخان رلرگوزونیکدیت زالریق



 زیون.  )اله گتیرمک(نمودن ومآخذه.  )یاستماق(کردن منع؛یشیرکامیت

 )دایانماق(است داده هیتک

  )دوزلمک(شدن راست و. )ویریلماق(شدن نصب؛ترالماکیت

 به را هقائم چوب زیون.  کردن پرسش. رکاماک؛سوروشماق؛یت

  نمودن منع زیون.  دادن هیتکیی بجا راست ستون عنوان

  رفتن راه عقب عقبرکشماک؛یت

  دنیخراش ناخن با و. زدن چنگراناقالماق؛یرماماق،جیت

 وانید چهار در.  ندیگو داررایسپ درخت  زیون.  ستون؛رکیرک؛دیت

  دیگو

  الرتک زار وزی بانیسارغات رکید

  کت مارالریب لهیا قیآری سار

  زنده؛یریک؛دیریت

 خانی فتحعل رزهیم ضاحاتیای . زندگ؛کیلیریک؛دیکلیریت

 من گوره نهیگ رمهیگت تکراری سوزجوکلر دایسا چوخ سوزلوکده بو قاجار

 نیکتاب بوی ک قدایشلیالنی ریب.  میازمادی نیسوزلر تکرار باشاردقجا

 دن هرمیگت سوزو اصل قاجار خانی فتحعلی ک بو اودا.وار قورولوشوندا

 لبهیت اول ازماقدانی سوزون لبهیت اوچون مثال بیریگت اول نیسوزولر اقیدا

 آز ریب بودا بیازی نیسوزلر دولر لبهیتی اداکی دور لبهیت اخودی راب

  اولور فاکت  ارادانی قیل نیچاشق ایاوخوجو

  شو زندهدیریل؛ل؛یریت

  دیگو وانید  چهار در.  شدم زندهدیریلدیم؛؛میلدیریت

  ندنیغم نیلب و وزونگی کیا

  میلدیرید اولوب اولوب خسته من

 دوخته زیون.  شد دهیکش خیس به زیون. شد زنده؛یلدیری؛دیرولدیت

 دیگو وانید چهار در.  )تیکیلدی(شد

  واوت هجر کونلونده میک وخی لماسامیق افغان گئجه

  نیدم رماقیو قیقات دور مشگل لمکیرید چون

 درچهار.  کندینم شیوآسا.زندینم دم. ردیگینم آرامدینمز؛؛نماسیت

  دیگو وانید

  منه که وه هی یشیک وخی زیس مکان زیس جهان

 زیافغانس نفس ریب کنیا نماسیت اوچون نه



  دیگو وانید چهار در.  کندی نم سوراخلمز؛لماس؛د  یت

  چاک مدایباغر طرف هر دور دنیهجر رماسیا مندن

 ی شیک دلمزی نیباغر اوز لهیا غیت وخسای

 چهار در.  است انباشته زیون. ازگلوست غذا بردن فرو از هیکنا؛شیقمیت

  دیگو وانید

 سپهر نایقوالغ شیخمیت لر پخته رماسیا کوکب

  مید لهیائ افغان بسکهگئجه  ندهیهجر گونش اول

 وانهیددلی سولودور؛دلی ائله ییب؛ ؛شیداتم لبهیت

  دیگو وانید چهار در.  است کرده

  لهیا افراطی من دور شیمتئا لبهیتیی نوای ا

  وار دا میزادی پری قالریل آدم مفرط بسکه

 در که سردارترک نامدمیر داش؛؛مورداشیتاش؛ت موریت

 دارای دعوا دری سکندر سد در. بود دارا معاصراسکندر هم که قپچاق دشت

  دیگو اسکندر با

  تک تاش موریت ندنیلئا دشت همول

  تک باشی  ورقه دنیمصر همول

ونیز بنا کردن .ندیگو دعوارا و جنگدویوش؛؛شیکیت

  دیگوی سکندر سد دروانشاءنمودن.

  هردیکیف شیای سار هر شاهی کیا

  هدیذگردویوش  هدریبی فکر سالی

 اخودی

 سپاه بیی ائله جمع لهیا اریمع بو

  راه خرج بیوئر نییارو جهدویوش 

  دیگو وانید چهار در.  است کرده سوراخ؛شیش؛دئشمیتشم

 آنالسام ایگو ردهیب. سنبل چوچوک نیآغز آرا لب

 یآر شیدئشمی نیبرگ گل لهیای شین قیل شهد

 است خورده وبهم. )ویریلیب()دویولوب( است شده زدهش؛یکمیت

  دیگو مجنونی لیل درونیز دوخته است .بناء کرده است.. )قاتیشیب(

 یچاغ آراخرام گلشن میک

 یاقیا گلرخوم سنه شیکمیت

ی معن وبه.  بماند زراعت انیم در درو از بعد که باشد ای خوشه؛میریت

  آمده هم بزرگ خواتون

  طاقت آوردن ونیز. کردن فیرددوزمک؛؛زماکیت



  کردن قطار و دهیچبه صف ایستادن .ودوزولمک؛لماک؛یزیت

  کردن وطواف.  زدن دورگزمک؛؛ماکیزکیت

 در. دادن جا زور به.  نشد دهیوتپ.  نانباشتققان؛تپمک؛یت

  دیگو نوایچهارد

 نیریگت هگوز تحملی ب تک اولسا نامدیآه وغئوس

 قوندوزی کرایت مرتبه  نیم شیائتم قیل آقدام که

 وانید چهار در.  تپاندن زیون.  بردن فرو گلو از؛تماق؛اودماقیت

  دیگو

  اوچون قماقیت غهی باشی ظرف باده

  ونروی دا خرقمی قالماد ایساق

 حرف به زیون.  بودن استراحت در و آسودهدینجلمک؛؛نماقیت

 مصرع.  آمدن

 وخی یآرام گوندوز و نماقیت گئجه

 چهار در. هست کردن سوراخ از وامر.  تو دندان؛ نیشینک؛دیشیت

  دیگو وانید

  نیشید نموشوگور ندنیلعل کجهیائد خند نوش

  ودورب سن نالیازی چرهیا عسل اخودی آنالمامام

ی معن به زینو.  )سوسماق(شدن ساکت و  خاموش از امر؛کیت

 نییپا زیونی . ک کاش زیون. )تک( وفراده تنها زیون.  )کوک(فربه

 واقع کلمه آخر در که است هیشب آداب از زیون.  )دیب()آشاغی(باشد

  دیگو وانید چهار در . )دیک(ونیز بلندی وسر باال. شود

  کیت هد میتعظ دوراندا اولور تونلوقی سار اول

  وکیبو اولسونی رمالیاندی ینیخاشاک میک شعله

 اخودی

  رفتار زیتی اولد رل آزاده

 کافتار ریب ده قفسی قالد کیت

 وانید چهار در.  تو جوانب و اطرافهنده ورین؛کرانماک؛یت

  دیگو

  اوزه وارید اوزوم گوندوز بین لهیائ کرانکیت گئجه

  اولموشام نمودار هنی دن پروانهی داکیاو

 پیت نکهیا مثل دیآ گرید کلمه سربر نیچن وهم.  باشد محضی معن به؛پیت

  راست راستی عنی  دیک



 شیآسانغور؛یت

 جوانب و اطرافهنده وری؛؛ی کراسیت

  دیگو وانید چهار در. برابر وی مساوباشا باش؛نک؛یت

 مفرش گولون گلشن سون لهیائ شاه دور نکیت اوالردا

  اولسون فراش بیصاح گدا اوزره وگول گلخن وگر

 اخودی

 ی نیغیت یبچک انیقان نیسن

 ی نیزم مغرب لهای رئ  ی ائدسم نکیت

.  )اوغورلوسوان(ییربایم زیونی. کنیم دهیچدریرسن؛رکونک؛یت

  دیگو نیریش فرهاد در. )دوزورسن(ی کنیم فیرد زیون

  رکونکیت ورد چون دهیگلزاری وزی 

 نیوئرد ف انصا اوزون نس یمائد نه

  دیگو نونمجی لیل در.  بشود زدهویریال؛دویوله؛نکورماک؛یت

 سورمانک قهر هیوعد بو میلگیب

 کورماکنیت لید االراو لحظه هر

 کرده اگر ؛ویبکنبلند  اگر دورقوزسان؛گوزسانک؛ ریت

  دیگو وانید چهار دری  . باش

  تانک نهدورقوزسان ی زنیب بیدئ جز  دن عالم اوزگه

  سن لهیائ اظهار اعجاز گر ردهیب رسالت بو

 )ائله ممک( ندادن وانجام.  اق()یاسالمممنوع شدنلماق؛یلیت

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو وبازورا.  آرنجرسک؛یرساک؛دیت

  تون هر اوچون زلفون قرا بیی لهیائی غومنیقا قرا

 دیرسک بیریگ ردهئی رااق اووج توتوبی دیداش رااق

  دیگوی سکندر سد در.  قیعمن؛یدر؛نکیریت. رانک؛یت

  ینما جنبش اوالندای گشت نیقال

  ینما رنشغ  ی اولد بحر نیدر

 ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  تمنا و. خواهش؛لکیالک؛دیت

  رین شلهیا نیمیکی آزر و آمال

کیت  بهار در که ندیگو رای اهل واناتیح فضوالت و نیسرک؛زاک؛ت ز 

 سد در. سوزاندندیم تنور ودر اجاق در ها زمستان کرده رهیذخ  وتابستان

  دیگوی سکندر

  زبون ماقدانیداش تزک دور لجع



 سرنگونی بور بیقزاری شیولما که

  دیگو وانید چهار در. تو زبانن؛یلینک؛دیلیت

 ناطق نای علومی لذت شهیهم نیلید

 آگاه رموزدنی اله کونلون مدام

 در. پوشند قبا ریز از که ستیای لباس.ریگ عرقک؛یرلک؛ت  یرلیت

   دیگو وانید چهار

 اولدورور امما میندای دوندان گلزاری اوزبک

  داغ ریش لیزیق شیمیگئ وب شوخ اول اوزه کیریتی مویل

  دیگو وانید چهار در. کندیم ضبطار؛یت

  میک خستهیی نوا توتسون نهان ائله یبی نیحال

 اریت نیآه اگر آغالر راریو آه نیاشک رتی  

 دیگو وانید چهار در. شود راحتی عنیدینجه له؛؛نغانیت

  تک آسرای نیلید نیغمگ مزستیا کونلونی ک میک

 ماسیا آزار کونلوده نینی شیک نغانیتی لید میک

 لگدک؛یتپ

  دیگو وانید چهار در.  مدور گ ردویومموری؛وروک؛یت

  داغ اوسدوندهی پامبوق عاشقه لهیا نین خیش

 ید رم شیلمیکیت اوسدونده رل رقعهیومموری 

 اخودی

 اورون  توکاندان تازه نیدیگئ نیگ نهیکو

  ورونی تک وروکیت نایادبار غرقه

 کردن منعیاسالتماق؛ماق؛یت

 مرغ شترقوشو؛ ؛دوهی قوش وهیت

  دیگو وانید چهار در. شودینم زدهمز؛یلماس؛دئیت

  سوز جهریب دئیمز نایآغز

 نشد خوانده...... ردهیدبیخورشی اولماد

 ضاحاتیا. ندیگو را شتر خاردوه قارنی؛؛یکانیت وهیت

 ریلیدئی قارن دوه بونا ندهیس تورکجه جانیآذاربا

 حصه را رهیغ و خربزه.  خاچ خاچدیلیم دیلیم؛ ن؛یلین؛دیتل

 با خواهندیم تیجمع کهی کیبار راه زیون.ندیگو میلید ای میلیت آنرا کنند حصه

 بونا ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. دینما عبور گریهمد دادن فشار

  ریلیدئ میریش



 دیگو دریرحیم مخزن در

  ولی عامه وی دی ونفز خلق

  ولی یاولد نیلیت ردهیبی ریاء گلن

  دیگو وانید چهار دری . نمود تمنا و خواهش؛نید لهینک؛دیالدیت

  ایی ینوای ندیای چکد دیله دین وفا آرای اهل زمانه چون

  نید لهیائ هوش مهن   وخیآرا ائل اوچونی وبالن الم

 نمودن وقطار فیرد ونیز. دنیچ از امر؛ز؛دوزیت

 چهار درونیزامر از  ایستادن. .  کردن هیتک از امر؛انیل؛دایکیت

  دیگو وانید

 یاولماد حاصل وصل چون لهیای سعیی نوای ا

 تونکول دنیریغ وی دنیا لیکیت زلفونه اری

 دیگو وانید چهار در.  دیربابی عنی؛کیردیت

 رغهایقوی نیخال مشاطه که لیق وریبو

 کیردیت هدریبی اوج غیت نیمردم گوزوم

 از امر زیون.  باشد)یلک(وریط پر زیون.  ندیگو را زبان؛ لیل؛دیت

  دیگو وانید چهار در.  کردن سوراغ

 نیلسیق انیب نیحمد ینن سنینلیدی هانسیی نوا

 ایئگو اولور گنک نداالیق نیوصف وگول جننت کانیت

 سخن از امر زیون. کردن شیآسا و استراحت از امر؛نجلیل؛دینغیت

  دیگو نیریش فرهاد در.  زدن ودم.  آمدن حرف به.  شدن ومتکلم.  گفتن

 ی وپو تکا نیلدیق کوپ که دینجلی دم

 یرو گل سرو دور بیائد عزم همانا

. نگرفتن آرام.  نشدن ساکت از امردینجلمه ین؛؛لیکتورماغیت

 دیگوی سکندر سد در

 چک فانهیحری سرودی مغن

 چنگ انهیدینجلمه دن  هدریب اون ریب

 وانید چهار در. نمی دوزند.دوخته نمی کند ؛ریی کمهیل؛تیکماکیت

 دیگو

  اوزونی ردیو قوش نهیدام زلفون بوکه

 گورونی بار تیکمه ییریمرادی ندیا نیده گورم

  زدن دور از امر زیون. اورا اسبی جلو؛ینیزکیت

می گوید.انگار چیزی به چیزی بخورد .مثله . میخورد؛ریکار؛دئیت

  دیگو دمنه لهیکل درسرش به دیوار بخورد. اینکه آدمی سر گیجه گرفته



  میدم اونا اولور عادت میک مسهیک

 اریاختی ب اول اوندان اولور صادر

 دئیر تجکی چاپان دئمه داش امد

 لمازکاریق ریلیقی س گئچمه کونلونده

  ندیگو را  رهیوغ چوبانانی دست چوبناق؛اینک؛دای اق؛دهیت

  شاهان افسر.  ندیگو را تاج جمعجان؛یت

  دنیگز دندان به؛شلمکیشالماک؛دیت

.  کردنی اطیراخی چادر ای اچرمی پارچهی نفر چند باهم؛شمکیکیت

  کردن ونزاع جنگ زیون.  نمودن معاوضه و لیتبد زیون

 ناودانشورراتان؛شورناتو؛؛یراجیت

 عمیق .بسیار عمیقتیرین؛درین؛

  دیگو وانید چهار در.  گل گل زیونچکه چکه..قطره قطره؛میت میت

 دمبدم تاخماز ایگو میاشی قان میت میت اوزره ری

 درم ریربیب سانار گوزلر هنی عیب نیوصل نقد میک

 اخودی

  منه نوالا لیزیق میت میت دورور کاغذ قیسار ریب

  اوز هدریب قانی د لهیائ نقش دنیاشک قطره قطره

 هم ومزمت منعی معن به.  )سوزوم(من پرسش.  من مآخذ؛میرکاکیت

 دیگو وانید چهار در.  آمده

 ی پری ا دور النیا ررتلیس وید میک گور درد

 میرکاکیتی خدا هند یلیخ ملک اوندان وار گرچه

.  ماندم ریمتح زیون.  دمیانتظارکشی عنی؛ مید ناموردوم؛گوزلهیت

  دیگو وانید چهار در

  دم آلدورهر هد حسنون نجههر رگو نیلمادیق هم جفا

 لموردومیترشیندا قا میک نجه هر نیباخد هم یانا

ایضاحات . زدن ودم.  آمدن حرف زبهین.   )دینج(استراحت از امر؛نیت

آذاربایجان تورکجه سینده توتونن عمله گلن بیر گاز دئمکدیر آدامین گوزون 

 دیگو وانید چهار در آجیشدیریب یاخود  خفه لر .

  دن بارجه نیت و نهیدشت فنا ریگیی نوای ا

 آزوق دور قیزلیس توشه مرکب اوندا قیالیبا میک

 زدن دور زیون.  شدن دوختهی عنیتیکیلمک؛؛ورالماکیت

  دنیکش خیس به زیون. )دوالنماق()فیرالنماق(



  دنییزا دوقلواکیز دوغماق؛؛ورانماکیت

 دیگو البرار رتیح در.  کند وتمنا خواهش؛دیله یبالبان؛یت

  آال جاندیله یب  معجل مهر

 آال مانیادیله یب  موجل سونرا

 ریشع. نشود زدهندوزد؛تیکمه سین؛کماسون؛یت

 ی گوز لیا ماسیا مردم آرا گوز اندراریق بو

 سپند نیم شیسالم اوزره اوت بیئد حسنونه نیسه کمیت

 دم. )دینجلمه ییر(شودینم راحت و آسودهدینمه ییر؛؛نیینمایت

 دیگو وانید چهار در.  زندینم

  ینیلیخ قویاو شیزمیآق میک قویاو ولسونا اهارد

  لر گئجه سو دنی لیس میسرشک افغانییر  تینما

 وانید چهار در.  دنیخراش ناخن با؛رناخالماقیرمابان؛جیت

 دیگو

 شالبانید هاگجیرناقالر هاگی من تلریا وندایکو

 سودرابان اوزرلر ردنیربیب اولنده ضعفدن

 استراحت. )توخداماماق(نگرفتن آرامی عنی؛کا کینماسلیت

 دیگو وانید چهار در. )دینجلممک(نکردن

  کا کینماسلیتی ن مسهیرکیسالی ک ایدون لیم

 بیخاریچ کونولدن که میک اونون کونلودینیبن 

 چهار در.  شده فیورد.  دهیکش رشته بهی عنیلکان؛دوزولن؛یزیت

 دیگو وانید

  میاشک گوروب نیشید تک د ر رشته کوالردا

 گلیر وزوبد کیل مثل ینجیا دوزولن

 اخودی

 باشالی ساری رید مغ اهل زاهدی ا خلوتدنی من

 زیدهل و گنبددوزولن  کوپ هوادور خوش حدی ب که

وهمچنین . گردیده نصب زیون. هشد دوختهی عنی؛لمهیکیلما؛تیلیت

س و. بناءشده ر   ندیگو را  رهیغ و درخت نشد ح 

. .امربه دوختن دادن  دنیزناندوی عنیتیکدیرمک؛؛کورماکیت

 دادن ونیز امر به ساختن و بنا کردن 

.سرپا ستادنیا خاموش و ساکتدیک دورماق؛؛کتورماقیت

 ایستادن



. دنیگرد و. )دوالنماق()گزمک()فیرالنماق(زدن دور؛نکرانماقیت

 نمودن طواف

 وانید چهار در. ندیگو را مسرور و .از عقل زایل .وانهیددلی؛؛ لبهیت

  دیگو

 ید شیتمیا اوچون زلفون و لب که کونلوم لبهیت

  میتاپتد شانیپر و مست اآر خانهیم گئجه

 ساختن آباد و ریدادوزلتدیرمک؛؛نکراندورماقیت

 دیگو وانید چهار در. بکند زندهی عنی؛لتمکیریرکوزکوجه؛دیت

ن    یقازغاند طمع قتل بیلیقی کش بال م 

  بس سه لهیائ ثواب دهیعمردورگوزدوقجای من

  دیگو رزایم بابر.  نکردن مزمت از امر؛لیماغیت

  بیاولماد رسوا کهی ن کونلوم هوانید لیماغیت

  بییاولما رسوا لهیچون ای دیا وب جاقاول عاشق

 محبوب در.  کننده منعیاسالدان؛یاساق قویان؛ماغان؛یت

 دیگو القلوب

 گلیبی باش ماغانیت نیلید آسراماقدا نیاورن شاهدان که

  دیگو قطعات در. سنجابن؛ییت

 قیعنالر لمایق اسرو خز سمور بیگئ

  دولوی جام غرور توتماز لهیا یلباس پکیا

 آفت نایجانی اولد اوخی توک اوز نین نییت

  بال نهیباش اوزی گلد دنی چر نین سهیفر

 اخودی

  ءینی ندنا   اوز الر شوخ راکبی ن قاقم.  نییت

 اولور تاب ریب کونول ندنکیچ هوزا دهریب تاب

  کردن زنده؛لتمکیریماق؛دیتیریت

  دیگو البرار رتیح رد. لرزاندنترتمک؛یتراتماک؛تیت

  نهیاندام کترمیت بیسال رعشه

  نهیکام بیوئر طعم عجبی آغز

.  دنیچسب ونه.  نکردن فیرد از امر؛نیس دوزمه رماسونیت

  ننمودن وربوده

  بکند وربوده دهیچ. بکند فیرد؛رسون؛دوزسونیت

  ندیگو را ابیآس؛رمانیکرمان؛دئیت



 زیون.  شکدن انتظاری عنیگوزله مه سین؛؛ نیلمورکاسیت

  دیگو وانید چهار در.  نشود ریمتح

 ی ریبی سالما نظر عمدا گوروب ای دورگورم که وخی

 گوزله مه سین نجه گوزی ا دنی دیام شیباخ ریب

 دیگو ارهیس سبعه در. دیلرزی عنی؛ید ترهیترابان؛تیت

  تابی ب تک ذره هندیال گونش

 مابیس میک لهیا میجسم ه یبنتریت

 دیگو وانید چهار در. کندی م تنما و خواهشرار؛یالوا؛لریالر؛دیت

  اول خودی ب مست سندیلر مخلص ندنیس غصهیی نوا

 ی اولد تای اولد بوی ورنج درد دوران

 وانید چهار دری .شویم فارغ و آسودهدینجه لسین؛؛نیس غهیت

  دیگو

 دورور قیل نینماسیتی بار و وخیی ینوای ا

  هم غهیارو ونیاو ریب لماسانیق گر نیس غهیت

  دیگو وانید چهار در.  است شده زده زیون.  است دوختهب؛یکیت

 نظر لسانیق آرا لعل دوری میک النیازی نیع

 آرا خندان لب اول  من بیکیت دن رتیح گوزکه

  دیگو نیریش فرهاد در.  شده سوراغش؛یلمیلکان؛دئشیشیت

  ووفادن تابی س رشته نلیائش

  قضادن حکاکی باغر شیلمیدئش

 اخودی

  نیلب کوزکان گور هن نیآغز دار هحالتد دور نکته

  اولور بال شیلمیدئش دننیشین زنبور ایئگو

  ندیگو را واناتیح وی آدم زدن ست؛لگده تپاندهامر ازتپ؛ب؛یتپ

  دیگوچین  خاقان خود پدر به فرهاد تیوص در نیریش فرهاد در. )تپیک(

  مایقو رماقهیو نیتاج اوزره ری

  مایقو هرماقیندیسی نیتخت بیتپ

  کردن برشته دانه زیون.  دنیکش خیس وبه.  دوختنتیمک؛ورماک؛یت

 ندیگو را شباهت و رینظاوخشار؛تور؛ نکیت

  دیکش انتظار زیون. ماند ریمتحگوزله دی؛؛یلموردیت

  دیگو وانید چهار در. کندیم تمنا و خواهشر؛یی لهیدور؛د النیت

  هاتفی اوالردئد میکی لیخ سر نینی اهل نظم میدئد



  اولسا اگر سن دیلر سن میک اولی لدیبیی نوا

 برابر وی مساوی عنیباشا باش اولماقی؛ن؛یرکانیا نکیت

  دیگو وانید چهار در. بودنش

  نیرکانیا نیتی ساچ ردهیب قدی ردیلدیب بیآچ اوز

 نورودانی گیل نوگون ندون تک اوالن ظاهر

.  شده ربوده.  شده دهیچ زیون.  شده زندهی عنیدیریلن؛؛لکانیریت

  دیگوی سکندر سد در.  شدن فیرد زیون

  حوت اوالندا سبزه زامان دیریلن

  موتیالی  الذی ح سبحان که

 واستداءنمودن. کردنت تمنا و خواهشدیله مه گین؛ن؛یالماکیت

  دیگو محنونی لیل در.  تو

  نارهک ائت دیله مه گینم  چاره

  چاره لهیائ گل کیزیب چارهی ب

  دیگو مجنونی لیل در.  نمود خواهش؛ید هلیو؛دیالیت

  فاش بییائل چو نیمقصودالر

 اشب بیسال یا ییقوی د لهید پاسخ

 چهار در فرق سر را گویند .ونیز بلندی باشد.. ندیگو را تلّ ؛تپه؛ پهیت

  دیگو وانید

  منزل سر ندایباشیی نوای ائتد نیالیخ

  القیبی کیای اولدی جار ده تپه ریب که ندن

بکنی.ونیز  خواهش که چقدر هری عنی؛ دیکجه لهی؛د نجهالکایت

  دیگو مجنونی لیل در. خواهش کردن مکرر را گویند 

  ارهی هلیا  دیله دیکجه  میجسم

  پاره پاره هلیا خودی کونلومن

  دیگو البرار رتیح در.  ندیگو شتررادوه؛؛وهیت

 ی دیقربان دوه وزی آرا مطبخ

 ی دیانیوپا حدیبی قوز ونیقوو

  دیگوی سکندر سد در.  بودن زنده درده؛کیلیریکته؛دیل کیریت

  مطاعی لیا بو ردوریب اوالندا چو

 نزاع الریلیق چونیندیریلیگده 

 در.  باشم داشته شیآسا و راحت نکهیای برادینج اوالم؛؛نارغهیت

  دیگوی سکندر سد

  میدیا تنومند تای رنج ولی که



  میدیمند آرزوی بسدینج اوالم 

  دیگو وانید چهار در.  بشود  آرام نکهیا تا؛نکونجهیت

  مایآغر میجان قاتال وزی تری نکونجهیت ندهیائو

  گئدر دن میوروان روح دائم رنج وریاو چون

  .ونیز مساوییهمسری. برابرکتاش؛یت

 مطلب وبهی . نداد گوشن؛ید نلمهینک؛دینکالمادیت

  دیگو وانید چهار در نشیندی.ی .دینرس

  نیگلد بیخیچ مست بیئد میسالد قوالق غه نیدرد

  سندینله مه دین  سوز میائد شرح نجهی میحال

 لرزاندتیتردتدی؛سیلکه لدی؛ترپتدی؛؛ی تراتدیت

 ندیگو رای نیب نوک؛یکالیت

. خوراند زور به. خوراند؛یدتریدیتپدیردی؛؛یقتوردیت

 .نثردیگو الملوک خیتار در. دیوگنجان.  دیتپان

 پدیردیت سامانیاندیریب  نیسیرد نینی مان لهای حجت بو

ی لیل در. چون زده شدنش. نشود زدهی عنیگه؛ مهی؛دئیکماکایت

  دیگو مجنون

 وخی گل هلیا لیندنا نییبا نیک

  اوخ میمندئیمه گه  مایجان میک

 نهینر مخالف که. شودیم گفته ماده وانیح به. ماده؛ یشی؛دی شیت

 دیگو نیریش فرهاد در.  او دندان زیون. باشد

  نیالی و چنگال ه ائدهن خود فرغضن

  نیمجال ائودنی شید اولسا رکیچ

 محبوب در.  ی بکندسوار خر به وارونه گویندکه رای آدم؛یکاریت

 دیگو حرام به نمک نوکر مزمت در القلوب

 ندهیس محللهی کو نیشهر لرویردیندیم تیکاری ئوینها   ورغهی شاخ چنبر

 لریردیگزد

 به اورا.  نکردن صحبت وا با؛ید رمهیندی؛دیرمادیندیت

 دیگو وانید چهار در با او حرف نزد..نداد فراغت و شیآسا. اوردین حساب

  نینغامیت ردمیب که میجانی د سدهیا کوپ آرا وصل

 دیندیرمه دیی آلماد تندنی ن میجان تا هجر

 دیگو وانید چهار در. بشود داده شیآسا نکهیای برادینجلده؛؛ینغالیت

 زمایقوی نغالیتی س گئجه نیرهج که حال قیقات نه



  اربی دن نعره نیاهلی گو اندوه لهیا اشک نیراهلئی

 دنیغلطان؛کرالماک؛آغناتماقیت

.  کردن نگاه زیت زیتی عنیگوز ب رلتمک؛؛کیل کالشماکیت

  ستادنیا راست زیون

 غلطاندن؛آغناتماق کالنماک؛یت

 دنیغلط اتفاق بهراشماک؛آغناشماق؛یت

در ونیز دوخت.. شد زدهی عن. ی سازند نمد و پوست از که موزه؛یکدیت

  ترکی آذاربایجانی یعنی ساخت 

  ندیگو را اطراف دورهنده ور؛ه؛دورکرایت

  کنمی نمتمنا  وخواهش.  طلبمی نممم؛ سدهی؛ا مم لهیالمان؛دیت

  کرد خواهش زیون. دیطلبدیله دی؛؛یالدیت

  دیگو ارهیس سبعه در. نمود برشتهردیف  کرد.ونیزدوزدی؛؛یزدیت

  پاک گوهر ده قفس انیهر دوزدی

 آتشناک لعلی توکد طرف ریب

 اخودی

 یزدیسی سن که اول ایله خامه

 دوزدی دهپکیا قارای نیگوهر

  کرد اظهار و دیطلبچاغیردی؛؛یالتتیت

  دیگو مجنونی لیل در.  )دانیشمام(زنمی نم دم.  شومی نم راحت؛ینمایت

  دننیتک تک ونیقو وکوروبی ینمایت

 یانماقیندان  نیاقیا اوندا وبیقو

 اخودی

  نیائتس متیعز طرف بو بارچه

  ائتسون نه غه میقاشی نفسی نمایت

 .نثر دیگو الملوک خیتار در.  اوی زانوی عنی؛یزی؛دیزیت

 یلدیخی ندایآراس سپاه اول چون

 دییقو اوسدونهی زید اوزی نی باش اونون بیگل اسگندر

 سخن به زیون.  است شده امآر و راحتی عنی؛نبیل نجهیبان؛دینیت 

 )دینیبن( است آمده



 وانید چهار در.  مرا جوانب و اطرافهنده وریمی؛؛یکرامنیت

  دیگو

  عشقی لمایق که ایگو رئی یقانل طرف هر ده میتن

  الر قیقانلهنده وریمده  توتدوالر میکی حکمت هم قضا

  دیگو نیریش و فرهاد در.  میایب حرف به زین.  شوم آسوده و آرام؛ینایت

  میائتد گورنهی سوزن که لیتوتغ منه

  میتدی غه منزل چون لحظه ریبی نایت

 شودیم گفته همی حت.  وآخر.  انتهادیب؛؛کرویت

 در.  بدهد حرکت تواندی نمی عنی؛لمزیب ؛ترپدهی آلما تراتایت

  دیگو البرار رتیح

 بیتیبی گاه اونا اوچون ملک سترک

  بیائد زور میک نجهتیترده بیلمز

  دیگو نیریش فرهاد در. بودن زنده ک؛یلیری؛دیال کیریت

  شهیپی  ن اق ارق ری ی  ائتد نقاب چون

 شهیهم شیرمیگ هارا گور لریرید

 اخودی

 ی آلد نیک غیت مهیقتل چرخ

 ی سالد اوخله  دیریلیک مهیچیا گور

 و بهادری معن به زیون. را گویند لیسا  و.  گدا؛یلنچی؛دیالنچیت

حات بوکی آذاربایجان تورکجه سینده دیلنچی یه یولوچو ایضا. باشد ریدل

 مجنونی لیل در دئیلیر یالنیشدیر یولچو سفربر اوالن آداما دئیلن سوزدور.

  دیگو

 ی زنگی لنچید ندهیدرگه تون

 ی پلنگ دوری سید ر دایکیا

  دیگوی لطف موالنا زیون

  دیلنچی بنده ومنی  خان نینی ائل حسن سن

 مهجور بلبل نم ناس گلرخ دلبر سن

 ابیآس سنگ خصوصا ندیگو را مدور زیچ هریومموری؛کرمه؛یت

 کردن مالقات ناهنگام.  دنید را گریهمدی تصادفک شنجه؛یت

  ندیگو را پوست؛ی؛دریریت

.ایضاحات هنده ور جوانب و اطرافی عنیهنده ور؛؛یسیکرایت

ه میزده سوزواصلینده ماد سویلو طایفالرین دیلیندن بیزیم آذاربایجان تورکج

  دیگو وانید چهار در.  داخیل اولوب کوردو یاخود تالشی بیر سوزجوکدور 



 بنین اورگه دیله یین خماقیچ نهی تخت سلطنت

  بنی لهیائی سیکرایت کیشکیا نه گلدیمی

.واگر  بکشم خیس به زیون.  ودوختن.  کردن وصلهلسه؛یکیورتا ؛تیت

  مصرع. بنا بشود . اگر ساخته شود 

 تیکیلسهی شکاف کوکسومی میکی اکچ لومونکون

  دیگو وانید چهار در.  پوستش از؛یسی؛دری سیریت

 ی داغالر نینی تنیی نوای دوشد وبیاو

  زییامای دننیسیرید اولسه تیا ناوال ودایکو

 اخودی

 ی زنگی لنچید ندهیدرگه تون

 یپلنگ دوری سیرد ندایکیا

 رد پر تازه کهیا پرنده جوجهقانات؛ ریقانات؛دم موریت

ماهواره یاخود  ایضاحات ایندی سه چوخلو تورک سولو اولکه لرده . اوردیب

 یا دئیلن سوزدورهواپیما

  دیگو البرار رتیح در.  کردن حرکت از امر؛برا؛ترپنیت

  نیی همدئ ونوایی نوات رپن 

  نیی دئمه روا اولسا ماسیا هرنه

د ستاره نام؛قیقاز ریقازوق؛دم موریت  را یآهن خیم زیونی. ج 

 گویند

 فوالد از که شاخه سه ستیخارکان؛یت ریکان؛دمیت موریت

 ونیز سیم خارداررا گویند . زندیر دشمن برسرراه ساخته

 ستیای ماحالدرب آهنی را گویند .ونیز ؛یقاپ ری؛دمیمورقاپیت

 ندیدربندگو قفقازکه در

 چهار در.  کندی نم طلب.  کندی نم خواهشدیلمه ز؛؛الماسیت

  دیگو وانید

 نیآنالس قوش ریبی هان  وخموی وفا هد گل

  نادنیباغ دهر مز لهیدی گل وفا میک هر

.  )دانیشما(نزن دم زیون.  مکن شیوآسا.  باش نداشته آرام؛لینماغیت

  دیگو وانید چهار در. )توخدا(باش ساکت

  سالک میک ریب لینماغیت  تمکدنیای اون سن

 شیلمیق طلب میک شیمیا اوندان شیتاپم مطلوب اگر

  دیگو مجنونی لیل در.  شد سوراغ؛یلدی؛دئشیشلدیت

 یلدیدئش دنیسپهری باغر میک



 ی لدیق گدازی اوت ناله اول

 اخودی

  زور ائتکجی غیت عشق کونول خستهی لدیدئش

  مور که لهیای غوسپاهیقا رااق اونا رریگ

باشد که موسس  سلجوق پدر لقب؛قیبال ریبالغ؛دم موریت

 امپراطور سلجویان بود

  داشتن شیوآسا.  شدن راحت؛اقنمیت

  بودن راحت.   داشتن آرامش؛ندورماقیت

  دادن وگوش. دنیشن؛ل ن م کینکالماق؛دیت

  کردن وموازنه. دنیسنج؛نکشورماکینکشاماک؛تیت

  بودن وبرابر.  شدنی مساوباشا باش گلمک؛اللماک؛یت

  یقرآن اتیآی وقفها زیون.  شیآسا و. مکثغو؛یت

 در.  آوردی م سخن به زیون. دهدیم شیآسا و. دکنی م راحتندورور؛یت

  دیگو وانید چهار

 ی گون هجران ریگل جاناندان کهی وصل وعده

  ریگل جانان اول میک غینکلی سوی کونلومن ندوروریت

 زیون.  نندهیچ زیون.  کننده فیرددوزن؛رکان؛یت

  دیگو ریاالط لسان در )اوغورالیان(. ندهیربا

 ی اوز ناریوی اوز نییدی دئد اول

 ی اوزتیرکان ی اوز انساچ آرا بذل

 دیگو وانید چهار در. دینمای م وتمنا خواهشلر؛ی؛د الریت

  احسان سه سدهیا زماندان اهل نای  اهل زمان

  گوهر دن خاره داخاریچ سو میک دیلر اوتدان هنی

 االالف معی التاز وی الپارس میالچ باب

 وقت . زمان .حال فعلچاق؛آن؛چاغ؛

 رابط کلمه زیون.  وقت آن در.  هنگام ودر.  وقت دراغدا؛چاقدا؛چ

 وانید چهار در. چاغدا اوالن و چاغدا گلن مثال شود واقع لغت آخر که است

  دیگو

 یآغوس هجر نادنیخان نیوصل چاغدا تنی نایکام

 آرا آش چرلریا ساغر ائل که اونداق اولور تلخ

 فهمند یم خوب را مفهوم نیا خواران شراب



 اخودی

  مدنیقبر چاغدا اوتنی اندی یاقیا گر نینی تیا

 وهم اونا النکیا بیریاندی ناد میتوپراغ سوموکلر

 چهار در.  کن نواختن به شروعچالماقا باشال؛باشال؛ چاال

  دیگو وانید

  کونلوم ستریا عربده میک لدوردوی مئ ایساق

 قوپوز چاقدا کورنیهو باشال چاال قلندری ا

ی جار امر از مردم کردن آکاه از هیکنا زیون.  ردنک ادیفر از امرجارال؛

  دیگو البرار رتیح در. رهیغ و هی

 ینیاصحاب ائله مراعات جارال

 ینیاحباب لهائ تکلف ندایا

 ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  کوچک بچه.  طفل؛چاغا؛چاقا

  ریلیدئ چاغاال نایکال نیبادام اخودی کیار

 در.  است آمدهدر طالتم به و تحرک بهچالخانیب؛ ب؛یقالیچا

 دیگو وانید چهار

  سود نه ازماقی نیس افسانه عشق ده کونلوم زمان هر

  زامان هر لیزا چو لریائ غمی ایدر بیقالیچا

 در ونیز سوزانیده است.. است کرده ایمهب؛ییچاقالب؛چاغال

  دیگو نیریش فرهاد

 بیچاغال ده کشور اول نیغوغاس طرب

 بیباغال رختی کاروان مشققت

 چهار در .ونیز سوزانیدم.. نمودم آماده زیون.  کردم ایمهم؛یالدغچا

  دیگو وانید

  میالدغچای ک بودوری موج نیلی یاسیدر گرکرم

  اجتناب ائدسه دن عشرت گر ونانیبو زاوی هان

 را رهیغ و اسب تمام سرعت بهی عنی؛بیریچاپدوروب؛چاپد

  دیگو مجنونی لیل در.  است تاخته

  تاپیب ال بیریچاپدی شیک انهیهر

  بئل ئیله بنا محکم هدیامر نیک

ر  ندیگو را بطّ  اقسام انواع؛قانات چاغ 

ونیز . کردن ختهیآم وبهم.  زدن بهم از امر قات؛چاغالت؛یچا

 دیگو وانید چهار در سوزانیدن.

زن  ی ساقی ا سهیا آغالر چوخیی نوا چرهیا ح 



 غالتچا اونا نییجام دارو ئدیگیا هوش

ر   دیگو وانید چهار در.  ندیگو را شرابر؛ی؛چاخچاغ 

 یورناس دوکدو نیحز ریچاخی آج سبو قینیس

 ی هارای آلد غمی من ارانی مایهارا نیتی

 لر گئجه ائدن ماه ریس بیچیا باده نلهیزیس

 ی ها هللا لوهش های دیگونلری اخچی نه

 و سکی بزرگ به باشند مورها زیون.  است معروفجانور؛نه وار؛ج  

 اسکندرحمله قوشون به شده متفق وحش لیخ با نیزم مغرب در باشد گرگ

 جانیآذاربا  ریدیلءمنشا فارس سوز بو ندنیاصل. ضاحاتیا. شدند ور

 شرح دری سکندر سد در. ریلیدئ وار نهج  قوردا ی آراس ائل ندهیس تورکجه

  مصرع.  دیگو آنها

 جانوری میک تیا  ی دشت توتوب

 دیگو نیریش فرهاد در.  شود زده بطر آلت نکهیا مثل؛چالقولوق

 آلقولوقدور ناولدی کهدوریوخاری

 چالقولوقدور نیلیرحو  ی کوس اونون

 در. دیآی م در طالتم وبه حرکت بهی عنیچالخانیر؛قالور؛یچا

  دیگو وانید چهار

  واری خوف نینی ن روزهی آی انکی هدنیهجری قاش

 لخانیرچا میاشک بحر چون لهیا میآه صرصر

  دیگو مجنونی لیل در.  شودیم زده و دهیکوبی عنیدویولور؛؛لوریچاق

  تاملی ب یددویولور میک وخی

 گول بیلیقی ن لهیقب وی ح اوز

 دیگو نیریش فرهاد در. هیوشب.  ومانند.  مثلق؛یچاقل

 ی نظام ای خسرو اولسا لیفی کیا

 ی جام لیپ قیچاقل لیف وزی اولور

  اخودی

 ی شیک قیچاقل کلّو اوزون رسنیلیب

 یشیا اوزی دیا وافسون رنگین که

 در. )ترپتمز( کندی نم وحرکت. ماز(ن)چالخازندینم بهمماس؛نقایچا

 دیگو نیریش فرهاد

 یاغوزغاالنیدر صرصر یتر

 اونو لخاتمازچا بیاس لی هری ول

  دیگو وانید چهار در.  جلف اسب زیون.  چاالک زیون. زیت و تند؛ قیچال

  سونی مکایا کتوقوولا راکب اولسا میگونش گر



  قیچال حدی ب اولور میک چونین افالک توسن

 آخر در که است رابط کلمه زیون. آن.  زمان.  وقتچاغ ؛آن؛چاق؛

 به نتیزی برا باشدی آلتونیز .نچاقیآل و دوراچاق چاق ها مثل شود واقع لفظ

 کوبندو رهیوغ گندم آن با ستیای آلت ارقوچاقی نیچن وهم.  بندند اسبی شانیپ

  دیگو مجنونی لیدرل. کنند ردخو

 راجاقیدنای ین نیتن واوت هجر

 تپراق دااوت اول کنیا ساچار میک

. ندیگو شکافته و دهیترک مواضع و دره و.  ناهموار و پست نیزمچانقال؛

 نامند هم بورتاق آنرا و)پارتاق(

 غارت و تازنده اسب زین و ندیگو را دار وصله خفتانچابان؛چاپان؛

 باشد کننده

 در رهیغ و ریشمش بای آدم ا. ی زدن رای زیچ کی بهرپان؛یپان؛چچا

  دیگوی سکندر سد در. تازنده زین و.  زدن آن

  اول درخشنده هالل وخی نجیلیق

  اول رخشنده ابرق تدهیچاپاروق

  ندیگو را شده نیمع زیچن؛یچاقل

 در. آمده هم اندازه قدوی معن به.  نمودن مظنّه و اسیقی عنیچاقالبان؛

 دیگو البرار رتیح

 بییچاقال ریآل تالیا میک نه آنجا

 بییباغال نایآرخاس بیتاخ بزک

 در. آتش جرقه.   ندیگو را چخماق سنگ جرقه قور؛چاقین؛ن؛یچال

  دیگو نیریش فرهاد

 ی دیای ن رماقیو نیالی تنده یانیق

 ی دیای ن رماقیو نیچال اوزره پامبوق

 کنایه از .ندیگو انبردر و زیوگر جنگ چیرپیشماق؛؛یچاپقوالش

 باشد زدن ریشمش وبهم

  زیون.  باشد سرما سوز با همراه که باران برف دنیبار بهچاپقون؛

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را وتاز تاخت

  میک بورنا اوندان گلی ا متیغن نیرسم وفا لیب

  تکی چاپقون میاشی وگوز آه تدیی ی  سپاهی د

 اخودی

  بیسال ناو دنی لیخ لیبی چاغی د چو

  بیسال چاپقون چرهیای کشور چمن



  دیگوئ نیریش فرهاد در. ندیگو را وبرق رعد؛ نیچاق

  تک نیچاق اوتون فراق چکسه گهر

  تک نیاغی نیهجراشک رسایاغدی یگه

 اخودی

  دور بیساچ نیچاق اول اوزرهی قد که

 کافوراول ی دیا رتوک نهیمشک تون

 القلوب محبوب در. شودیم گفته فاضل و دانشمند شخص  بهجارهللا؛

 .نثر دیگو

 ارهیس سبعه در زیونی . لغایق گ مان کشاف کانیت جارهللا نیانیهذی معنی ب و

  دیگو

  هللا جار که دئمز حاجب ابن

 آگاه وخی ندهیشیا ریتفس اونداکیم

 زیون.  شودیم گفته رهیوغ اسب تاختن وبه.  تاختنی عنیق؛یچاپماقل

  کردن فرار و زدن رهیغ و ریشمشی کس به دواح آن در زیون.  کردن غارت

  دیگو وانید چهار در.بزند وبرق رعد اگر. شود زده اگرلسه؛یچاق

 وتدانیرا غمناک زار جسم چرهیا نیهجر سوز

 ریاوتدان خاشاک لسهیبالچاق برق میک لهیا

 . ونیز غارت کردن تاختن دائم.  دنیتاز بسرعتچاپماق؛

 گریکدی بهق؛چارپیشماق؛چیرپیشماقوالشماق؛یچا

  . دعوا نمودننمودن نبرد زیوست.  زدن ریشمش

  ندیگو را زهیر زهیری ماهچاپاق؛

  هست تازنده شخص به اشاره ؛ی چاپان

  دهدیم انجام ونشر چاپ کار کهی کس ونیز. ندیگو را سالح؛یچاپچ

 فرهاد در.  آمد در طالتم وبه حرکت به؛ی؛چالخاندیقالدیچا

  دیگو نیریش

  ایدری دخانچال میک دهحالت اول میک

  ایدری قوزاند دنی موج سپاه

 اخودی

  فاش ئیله جکای تجل اوزره تور

  داش قیقات اون غینکلی سوی دخانچال

 محبوب در.  شودیم گفته ومندرس کهنه لباس بهجیندیر؛پا؛ چازه

  دیگو القلوب



  سخاوت دون پاره چارهی اسگ وئریلن دهیمحل

 شقاوت تقا چار و بفت زر وئرجک محلی ب

  نوازندهچالقیچی؛؛یچاالنچ

ی باق رهیغ ریشمش زخمی اوجا صورت در کهی کسچابوق؛چوپور؛

ی آدم صوردت در چوله چاله سرخه اهیس مرض از نیچن وهم.  باشد مانده

 )چابوق(ندیگو را قبا دامن زیون. بماندی باق

 تماچا کرده  هم سریی تا چند که رهیغ و قیآالچی چوبهاق؛یچاتماقل

 آنازبا تکان دادن مداوم  کرده زانیاو کیخ آن دری ا هیپا سه.  ندگذار

 ندینما حاصل کره ماست

 خوردن ترکچاتالماق؛

 ندیگو را سقز درختچاتالغوج؛

 ابن ترکی ترک زبان است خان زیچنگ دوم پسر نام؛ی؛جغتایجاغات

 و ترکستان و توران در خانی جاغاتای ول نمود وضع نوح ابن افثی

 مرد زیون. داد گسترش روم رانیا نیچن هم و اوزبک و خوارزم و ماورالنهر

 را گویند دانشمند

.  ندیگوی الی عرب به.است تینها و اندازه و ق د ری معن بهه له؛جاوجه؛

  دیگو وانید چهار در

سن گل سرو  جایرخسار سرو گل بو وخی چرهیا ح 

 جایزار نیدام ناله وبلبلی قمر میک لهیا

 اخودی

 اوزومجهی طاکارخ لمایق گمان

 ی(اوخونماد)...  اوزومجه تاپماق سرسبز........

 ستون بر که سوراغ ستیا تخته آن  مهیخ و کلچهاورتاق؛چاتاق؛

  کیشر و میسهی معن به زیون. گذارند مهیخ

 را گویندا. ونیز هالل  اهیس گاه مهیخ زیون.  سازند کهی ادیص دامچاتما؛

 جانیآذاربا ضاحاتیا.  کنند انزیآو کیخ که ندیگو را هیپا سه؛یچات

 ساالالر نونایبو نیقاران مال ریدئمکد پیا نوع ریب ندهیس تورکجه

 داد بلندی صدا با کهی شخص لهیوس به مردم  عامه کردن خبردارجار؛

 در. باشدیم هییلزگ از فهیطا نام زین.  سازد مطلعی امر از را مردم بزند

  دیگو وانید چهار

  ولی همقصد تاپا نادینفغان کونلومی لها عشق

 جرس بو جارالری نیآزانالر انیآراهر دشت



 جارزدنجارالماق؛

  بزند جار کهی کس کردن وادارجارالتماق؛

 را گویند وخرگاه مهیخ زیون.  شادروانی معن بهچارکه؛

وغیره  نیرز از ها بعد دوختندی م پوست از بوده پاپوشی نوعچاروق؛

 آمدبازار به هم

 .سعف نمودن شدن ومضطرب.  کردن خطاچاشماق؛

 ومضطرب.  کردن منحرفرماق؛یرماق؛چاشدیچاش

 .مجبور به سعف کردن شخصی ساختن

 . حواس پرتومتفرقیی . گو انیهذ. ومضطرب.  شانیپرباش؛ چاش

  نمودن دقت.   کردن مالحظه زیون.  کردن گمان قصورچاوالماق؛

. ندیگو وهوارا آب آمدن طالتم جنبش به؛ی؛چالخاشدیقالقایچا

  دیگوی سکندر سد در. کردن انیوطغ

 یچالخاندی نیبحر بال طوفان نه

 یقاالند نی اوسدونهیاهل جهان

ی ساز در پردهی کس مثل ندیگو را نواختنساز دن او .؛یچالقوس

 امما نر شلهیا آنالمدادا بو ائله ندهیس تورکجه آذارباجان ضاحاتیا.  بنوازد

 بیریق ننیشوءلر اونون اوالر دایبو وند دوققوز وار آغاج توپا باالجا ردنیب

 سوپورگه هم نایبوتاس هم اونون دوزلدرلری س سوپورگه باجا تییح بیگتر

 دیگوی سکندر سد در.  ریلیدئ چالقو  نهیس

 نیمتیه یتیریبی اوج سپهر

 نینوبتی چالقوس نایطاق فلک

 از را اطرافی چوبها قیآالچ کردن پا بری برا  ستیا تختهچاغادان؛

 . ازطفل ونیز ازبچه  دهند عبور آن سوراخ

ی معن به زیون.  ندیگو را دیع روز مغول لغت بهبایرام؛چاغان؛

 )آق( باشددیسف

  ندیگو را دست بند و آرنججایناق؛ناق؛یچاغاناق؛ج

 باخبر لشکر از و برانند را لشکر کهی فوجیساوول؛چاغدال؛

 اردو محافظان.  باشند

  بان هیساکولگه لیک؛رغه؛یرغه؛شادیچاد



 بد زیون.  زدن برق رعدونیز.  زنه آتش سنگچاقماق؛چاخماق؛

 رای زیچی گ درخشنده.  شودیم گفتهی کس دنبال بهیی گو

 )پاریالماق()ایشیالماق(ندیگو

ئشیمک؛شماق؛یچاق  مثل.  ندیگو را زیدوچ کردن خورد برد 

 دو ارابه ی اسب باهم  کردن تصادف

 محوطه آن دری جمع قالع بند شهر رونیب در کهی موضعقاچار؛

 . ونیز میدود نندیگز کناس   ساختهی حصار

  خوردن وبهم.  شدن منقلبناشماق؛غچاقناماق؛چا

  .ونیز ترک خورده گی یگ دهیترکق؛یلداق؛چاتداقلیچاق

 دگرگونی و صدای ابرهارا گویند.ونیزشاقیلداماق؛لداماق؛یچاق

  یگ خورده بهم و انقالب

  سازند دوغ ازآن که ندیگو را کشکقوروت؛؛للتاقیچاق

  کردن ونواختهی . نوازندگق؛یچالماقل

 در.  آوردی م در طالتم وبه حرکتی عنیچالخادیر؛قاتور؛یچا

  دیگو وانید چهار

  دور اوندان میاشک بحر ندایفراقی آ اول

  کوالک بیریوچالخادیر ناسی میکی آی انکی که

ی فالن انگار موسیق. شودینم زدهی عنیر؛یینمایدور؛چالیلمایچاق

  دیگو وانید چهار درنواخته نشود آنرا گویند 

 نادنیکاج درد بولوتوندای بخار میدم

 چالینماییر اوت که وخی نظر چیه ومهگوز

  باشد رهیغ اسب دنیچاپ کارش کهی کس.  تازندهچاپان؛چاپاغان؛

  هست اش موقعه وبه.  هست وقتشی عنی؛دوریچاق

 دریح ریم مخزن در.  دیدگر نامدار و مشهوری عنیتانیندی؛؛یچاود

  دیگو

  هنر صاحب دریح جز ادایدن

 گهر که بیلمزتو ونجابی چاود میک

. ونیزگودی زمین را  ندیگو را منگوله مغول لغت بهمنگولو؛چاال؛

 .وهم چنین بنوازدگویند



 

 شدن دیسف حال در شودیم گفتهی مردان شیر به. نواختن از امر؛ چال

 هم آبدوغ اورا که بچه شتر زین.  باشد رخس آنی مو کهی  اسب زیون.  هست

  شودیم گفتهی  ماهی نوع به زیون.  نیقزوی حوال در هیقر زین.  ندیگو

 باهم.  نمودن وکوشش.  بودن تالش وی سع در همووارهق؛یشماقلیچال

 کردنی نوازندگ

 ضاحاتیا.  کردن رهیخ خشمی رو از چشم.  کردن اخبار چاوالتماق؛

 ریلیئد( برلتمک)وزگ تورکجه جانیآذاربا

 .نیش میزند . ونیز مینوازد افتد عنکبوت دام به کهی مکسچاالر؛

  ندیگو را ریگ موش مرغ؛یچاال

 جمع آب آن دری گود. باشد افتاده آب کهیی جاچاال؛چالپا؛چالپوق؛

   باشد شده

ستقیووراق؛قیبراق؛چالت؛ .ایضاحات  ندیگو را وچاالک چ 

  ور کی اصلی سوز قیویرلماقدان گلیرآذاربایجان تورکجه قیووراق دوزد

  ونیز امر از ننواختن هست ندیگو ودستاررا فوطهچالمه؛چالما؛

 هست نوازندهی معن به؛ی؛چالقوچیچالچ

 را گویندتکبر و وکرشمه نازی رو از رفتن راه؛چالش

. کردن تالش از امر زیون. نمودن هست  کوششی سعامر از ؛شیچال

  )چالش( مقابل طرف انداختن مخاطره به زیون

  زدن حرف اکراه کدورت بهچامالنماق؛

 لجنزاررا وی. ال گ لپالچیقلیق؛پالچیقلیق؛زیقلیق؛چامور؛

  ندیگو

 کاسه زیون. ستیا فهیطا نام زیون. هست رکابی معن بهچاناق؛چناق؛

 )چاناق( ندیراگو

  ندیگو هوارای  گ رهیتچانق؛

 باشدیم چنگالی معن به؛چانغا؛چانقا

 اگر ستیای جنگل درختی آغاج شمع ؛یآغاج م؛شایآغاج چام

ی اهال.  است ارزرومی حوال  قارص تیوال در سوزدیم شمع مثلی بزن آتش



 درخت نوع سوزانندازیم زده آتشیی روشنا جهت درخت آن شبها اکثر آنجا

  است نشده دهید بالد ریسا در ستیای بخصوص درخت خودی ول صنوبر

  دنیگو را شور مصلحت و مجمع؛یجانغ

  ندیگو را وناقوس.  وجرس.  زنگ؛روءینقیجانک؛ز

دی می عنی ندیگو را غذا دنیجونر؛ی چئ؛ناریچا و   مجنونی لیل در. ج 

  دیگو

  هردمی نیالر کیا نی دیرایمدیچ

  هردمسیبیلرینی ی نردی چئ

 تا آنجا ار که ستیای شهر نام زیون.  ندیگو را میوغن.  ؛دشمنجاو؛چاو

ی نید رهبر است مغول کعبه( المایداال)مهیدوال. است راه ماه کی قیبال خان

 پول ریون.  باشدیم آوازهی ناویچ زبان به کند اتراق آنجا در مغوالن

 جیرا روم نیوهمچن وتوران رانیا در لخانانیا توسط بار نیاول کهی اسکناس

 دیگو وانید چهار در. شد

  میک سونرا اوندانگیزله دیرسن  نیعشق زاهدا

 چاو هدعالمی بار نیسالد لهیا عیتشن مایحال

ونیز کفش دوز . )دابان()توپوق(ندیگو پارا پاشنه مغول لغت به؛یچاوچ

 باشد

 صاحب مغول لغت به زیون.  اوغوزخان ابن خانی گو پسر نام؛چاودور

 هست هیترکمان ازی ا فهیطا نام زیون. ندیگو را ناموس

  باشد رهینبی معن به؛چاولورق

ی . آغاس کیوائش. ساوولی . چوبدارچوئوش؛چاووش؛

  باشد قافلهی راهنما کهی کس زیون

ی کبود رنگ نداردی اهیس چشمش  کهی آدم ای اسبچاغان؛چاقغان؛

 کند  غلبهی دیسف بر

 ای واریدی نیزم. ندیگو محصوررا محوطهچاووت؛چاودورمه؛

  ک شند مهیخ آن دور بر که سراپرده زیون باشد شده خاردار میس

ترپق؛یق؛چالقاتماق؛چالقاتماقلیقلچالقامان؛چالقاما

.  )سیلکه لمک(دنیجنبانتمک؛سیلکه لمک؛

  )قاریشدیرماق(زدن وبرهم.  )دوالندیرماق(دنیوچرخان

 پرتاب ریتیی هوا. شدن منحرف.  کردن اشتباه.  شدن پرت؛ماقیچا

  کردن



  دیگو دمنه لهیکل در.  عقرب وبرج.  ندیگو را عقرب؛انیچا

  میدم اونا اولور عادت میک که میک

 اریاختی ب اول اوندان اولور صادر

 کریت تجکی انیچا ئمکد وداش دام

  کار لمازیق لوریق گئچمز کونولده

 باشد بوم  کیری جاالن؛یچا

  دیروی م رهیوغ باغات در ستیهرز اهیگ نامر؛ییچا

 که ندیگو را باران و برف شدنی قاطچارپو؛ ؛آالی چا چاوون

 وانید چهار در. را گویندنهر و رودخانه زینو.  باشد سرما سوز با همراه

  دیگو

  میک اولسونی  گل وصل نجهیا ندایباغ دهر

 ی چاوون دوریی سو اشکی نیباغ دوری اوت هجر

ی ا فهیطا هم انیآشنا و شانیخو قونغرات فهیطا که باشدی لفظنلماق؛یچا

 زآوای عنی یشیاورانالم.  زنند صدا اسم بدان لشکر نزول مواقع خودرادر

 کننده

 ندیگو را نیسفال ظرفساخسی؛؛جاجوجاک

 القرشت التا معی التاز وی الپارس میالج باب

ت  شانیا کار ندیگو زاده بیغر را شانیا که هیما فرو هستندی قوم؛ج 

 است  آمده هم کناری معن به.  باشد سهیخب اشتغال

 رتماقیچ ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  کردن ترش رو؛تماقیچ

 ریکدمدئ تماقرخایچ قان بیریو نهیبدن نینیریب نینیغیت

 را گویند گرفتن شگولین؛کلمکیمدیتالماق؛چیچ

 منقبض و ترشقیجقیرمیش؛؛چتوق

  ندیگو را نیلع طانیش مغول لغت بهچتکن؛

 الدال معی التاز وی الپارس میالج باب

ه د  هی   سنگ؛یداش ح    ندیگو زین داش هی آنرا باشدکه د 

 القرشت الرا معی والتازی سالپار میالج باب



 ستیکانیپ نوع ک.ی باشد چرکس فهیطا به منسوب کهی کس؛یرکسچ  

 چهار در.  شودیم گفتهی امرودی فارس در چنانکه.  دراز و شکلی مخروط

  دیگو وانید

  اوخ تک اونون ده کونلوم آرا جوشنی قد

 غینکلی کانیپ اوزه اوخ اول  غه اولوق دهی چرکس

 اخودی

 ی س گوهه نیبارچان اروقب تک گوموش

 ی چرکس کاله دور وبیقو اوزره باش

 زمانندیون.ندیگو یچرکس اصطال آنرا است شکلی مخروط ازبک کاله چون

  دیگو البرار رتیح در.  کانیپ

 ی چرکس لیگ دئمه نیغیت شعله

 ی س شعله اوت همول زبانهی چکد

رار   دیگوی سکندر سد در.  باشد  آراسته  کهی لشکرانبوح؛ج 

  داجراری سپاه وزی زیسگ

 دابازار اهل هنی وزی یکیا

را   ندیگو را ورخساره چهرهاوز؛؛یج 

ر رج   جانیآذاربا ضاحاتیا.  کوبند بدان را خرمن که باشدی چرخ ؛ج 

ل) ندهیس تورکجه  ریلیدئ(و 

 ندیگو را آتش شرارهقور؛چ ر م؛

رغاب  گل دری لطف موالنا.   اندازند وریطی براکه یی هوا ریت؛ج 

  دیخودگو نوروز

 شهیهم جرغاب بیسال قوش بیآوال وآو

  شهیپی لدیق  تنّعم گوندوز گئجه

.  ندیگو را قوشون و لشکر صاحب نیچن همی .گری سپاهی عنی؛یکیچ ر

 دیگوی سکندر سد در

  بیریگی کیچر ارسانیقوی پوزوقن

  بیریآ شاخ نجه واون ندنیائو

 ردن لشکرکردن. ونیز مهیا کی کش لشکری عنی؛کالماکیچر

رن؛ج   دیگو مجنونی لیدرل.  شودیم گفته مادهی آهو بهران؛یج 

 لریائتد ناب شراب عزم چو

 لریائتد کباب قوزوسون رانیج

 اخودی

 ی آه نینی لی خزانی تدی چو



 ی گاهی لدیقی نیرانیج بستان

رغ؛  دارهم نقطهی خا با چشم  اهیس جنس از معروف ستیای جانورچ 

  دارد رای معن نیهم

رج    انیم در کوچک حشره ایست بالدار؛رکیرجیرک؛جج 

در فواصل مختلف غروب ها با صدای دلنواز آواز سر . کندیم ستیز مزارع

  دیگو البرار رتیح در میدهد

  رکیرجیج ریبی ردیائد چوخ اوهی

رکی ریب اورماقدا کوپ چرخ رخ   خ 

 یگری ؛سپاهکیلیچر

ّره   رهیغ دیسف باز و بز لیقب از ندیگو را جانوران نهینرارکک؛؛ج 

  مجرمان از گرفتن اقرار؛جرمانه

. کندیم کار حرب ارتشی برا کهی کس.  عسکر.سرباز.نظامی؛کیچر

  دیگو بادارا اسکندر دعوار دری سکندر سد در

  نهی یولدا بیآش شیا هکیچر

  نهی یاولد کوب لگد زمان

 ی نیخاک عرصه بانیاپی کیچر

 ی نیافالک که سوندانی گ رد ائدن

    القرشت نیالش معی التاز وی الپارس میلجا باب

شته  ندیگو را بزرگ تنبور؛ج 

شم ن   ندیگو را عامی ومهمان افتیض؛چ 

 نقطهی ب نیالع معی والتازی الپارس میالج باب

 دیگوی سکندر سد در.  شودیم گفته ماری نوع به ؛یجعفر

عفری ا فع ک فجه اولور  ی ج 

 یاژدر نیگنج اول یریب هر اولوب

  دار نقطه نیالغ معی التاز میلجا باب

غرات؛ .  ندیگو را ماستی سمرقند لغت بهقاتیق؛یوغورت؛ج 

  دیگوی سکندر سد در

  عنان بیچکی ردیگت ائوه اونو

  نان و چغراتی چکدی ماحض روان

  دیگو وانید چهار در. ندیگو را خوابه هم وزن همسر؛ جغتوک



  نهی اجازه نیوئرد هنوکر چو

 قیل شیا قولدا خدمته لسایق بیگل

  طالق وئرسن هغ جغتون اونو لیب

 قیناشلیاو لماقیق سن سدهیا ادای

غت   نثر. دیگو الملوک خیتار در.  ندیگو را شوهردار زن؛ی ج 

  گلدی همصری دیای جغت وی س همزاده میک لهیا سارا اسالم هیعل میابراه

 آمده مقل به خودی جا کهی(کول) ستیای لول فهیطا ازی ا رهیت نام؛چغوت

  دیگو وانید چهار در.  است

  دیق وکونلوم وشی لولی د لهیائیی نوای ا

 چغوتی زیبی ولی ائتد ریاس اتراکی نیخلق

غد؛   کندی م حرکت لشکر عقب که چندوالی معن بهج 

فوق؛   نشد خوانده................ ج 

 الکاف معی تالپارس وی التاز میالج باب

ک  قرعه زیون.  وبروات التسج زیون.  عقده. گرهدوگون؛؛چ 

 دیگو ضحاک باب در لوکالم خیتار در. انداختن

 ی  ردیلیق قتل دن خلق بیسال چک ولماساا قیل هانوگ

کاوک؛ ی بزرگ به ستیای مرغ زیون.  ستیا یقیموس آهنگ نامچ 

  دیگو نیریش فرهاد در.  ندیگو هم سرخاب اورا گنجشک

  کیکای بارینی آنالد میک چوکین

  چکاوک میک اوندانی ادریس گلیرسه

  ندیگو را وواله ریمتح چشمچکچه؛

 بالد از اندخون در ستیمحال نام زیون.  ندیگو رای بارانی هواچکمن؛

  بلخ

 و آهنگران استفاده مورد ستیای آهن آلت؛چکوش؛چکوج

  ردیگ قرار رهیغ اوستادکاران

زیبا .آنجاست از حونیس رود منبع که  ترکستان در ستیای تیوال نام؛چگل

  رویانش معروف است 

 االم معی الپارس میالج باب

 در.  زنند مجرمان گردن به که باشد نیآهن حلقه وآن ب قرا قرا طوق؛یچ ل  

  دیگو نیریش فرهاد

  گوللری سار هر ندایعذاراطراف

 رالقول بسته گردن نچه کهیچل



 را گویند رداریزنج غراب   قرا طوق؛چ لب ه

لپو؛   ندیگو رای صاف جلوچ 

 که فهیطا چهار بعداز ترکستان در که اتراک از ستیا فهیطا نامر؛یجال

 هستند فهیطا نیوتوانمدتر نیتر بینج سولدوز و ترخان و برالس و ارالت

 فهیطا چون هم قدرتمند فهیطا گرید با ریجال  فهیطا که  خان زیچنگ زمان در

 دندنمو استعمال دهی سنگ باهم شده متفق قتغرات و جوتینا و سلجوت

. دادند شکست وبرف باران دنیانبار از را خان واونگ خان زیچنگ تاقوشون

 کیلیچ دولت  زمان اوزون جاندادایآذاربای فاالریطا ریجال بو ضاحاتیا

 یشعرپارس.  لریشدیم ائله دارهیای ن اولکه قوروبی تمل

  برف بادو مکرشان از آمد دیپد

 ژرفی ایچودر صحرا برف از شد

  ختندیبگر جنگی کس نکرده

 ختندیامین دوباهم شانیازا

 اخودی

 ی غوغاس ریوجال

 یعالالس نیوغاوچ

  ندینمای دست شیدعواپ در کهگویند  بهادران انعام؛یجلدو

لپک؛   پزندی م روغن در نازک  ستیا نان نوع کیچ 

لنگ  که کنند نصب خود کاله به کهیا لوله زیون.  ندیگو وررایط شهپر؛چ 

  ستیای پهلوان عالمت

 ندیگو را دوتخمه زیچ هردورگه..  دوجنسه؛شیلج  

 ترپشمک نیی ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  است معروفلد؛ج  

 دیگو وانید چهار در.  رینادیمعناس اولماق ورکی ائلمک عجله شدهیا

  هنرور مالح جلد نیم نجه

  پرور موجاولدی  اوزره سو قیبال

 ندیگو را اسب عنانی تاز میکسرج به.ندیگو را برنج طعامچلو؛چ ال؛

 )جلو(

ی رانها در است گوچکتری قدر کبک از گوشت هالل ستیا پرنده؛چ ل

 دارد زیر زیر خوداستخوان

  میم معی الپارس وی التاز میالج باب

.ماله ایکه کشند آش رهیوغ گید از کهی بزرگ قاشقچومچه؛چمچه؛

 بنّایان با آن کار ساخت ساز انجام دهند



  ندیگو را راه بد و کاهل ستورچمندر؛چمن؛

  ندیگو را مرغان پرنرم؛غانیچمد

  ندیگو را باتالق؛جمجمه

.  دنیگزی جاندار بدن از انگشت با.  شگولینچیمدیک؛؛کیچمد

  ندیگو شگولینی فارس در

ی لیل در.  گرفتن شگولینی کس از حیتفر و محببتی رو از؛ریچمد

  دیگو مجنون

  هردمی لر آهنگی دیا ریچمد

  هردمی نیرل نگیم  ی دیا ناریچا

  ندیگو را راهنیپ مغول لغت بهکوینک؛ ؛جمجاه

 النون معی والپارسی التاز میالج باب

نکسانک   باشد رهیغ و وریط مردهنیزو.  ندیگو را ریوام ریوز؛ج 

 

 است معروف وشخص. پادشاهان پادشاه.  مقاوم. محکم.  ستبر؛زیچنگ

 ونام بهادر پرتان ابنی سوکای ب پدرش اسم.  بوده نیتموچ اوی اصل نام که

 که شده نوشتهی زدی نیالد شرف موالنا خیتار در که آنا اولون مادرش

  شعر.  بودند برج آن در ارهیس سبعه و شد متولد زانیم طالع به زخانیچنگ

  خان زیچنگ تو نام مینهاد

  مخوان میتموچ خودرا بعد تومن

نگه  دست مرد نز جشن و هایعروس در ستیا آهنگیالنی؛؛چ 

 است رسم رقصندبلکهیم و خوانندی می عروس عزتی برا گرفته گررایکدی

 خانه در   تااست که  رسم نیزو برقصد که دارندیوام تیجمع با را عروس

  دیگوی سکندر سد در.  برقصند و بخوانند را نوا نیا داماد

  چنگ دهیوزن چنگ دوزوبی مغن

  اولنکی ها اولنکی های من که چک نوا

  کادور نیچ نیمنزل سر چهیی نوا

  دور چنگه آرا سوری داخ نیسرود

نه؛چنگال؛چنگل؛  را رهیغ گندم آن با ستیای آهن ای وی چوبی آلتش 

  سازند جدا دادن باد لهیوس به کاه از

  است مشترکی عرب وی بافاس لغت باشد شجرهی معن به؛جکیج



 چهار در.  ندیگو را وتاز تاخت  کیشر  قیرف. ستیساز  آلت؛چ نک

  دیگو وانید

 بورناچاق اجلدن نیآلد کونول بیائد تاز ترک

 (نشد خوانده).....    چنکی دیاولماز ا که.....داغی ریآ حصه

 اخودی

  ایئگو رسانیلیق القوزی دن اسالم غارت

  چنک مسهیک ساولا که حاجت وخی غمالردهی لهیب

 مجنونی لیل در.  است آمده قلم به فاتیتال در چون است معروفچناغ؛

  دیگو معراج شب در

 ی براق زمان اوتر گردوندان

 ی جناغی کیا ولوبانا گونی آ

  اخودی

 دیناه نیبرجعی میکی مرکب رستام

  دیخورشی آی جناغ اندانی یکیا

 الواو معی الپارس وی التاز میالج باب

ی بفارس.  است موافق و ستهیشا و خوبی معن بهیاخجی؛؛ چوب

  دیگو مجنونی لیل در.  شودیم گفته درخت

  چوب دنیحسابی س دوه آت

  کوپ دنیحسابی قوز ونیقو

 اخودی

  چوب لهیا کنیت گوزوندهی قانل

  کوپ آرا حساب هندیرل کیپریک

  ندیگو را راهنیپنک؛یجومجا؛کو

 وانید چهار در.  نیریشی عنی چوچوک. است کرده نیریش؛چوچوتوب

  دیگو

  فراقی نیی نوای توتد غم زهر

 چوچوتوب نیآغز نینددیاومی لعل

 به رهیوغ ابری انگار. کرده است جستنمیل به .  کردن زیخ؛چوکوب

  دیگو نیریش فرهاد در.  باشد نشستهی ا جلگه

 کولک غرقی زیم مسهیک بانیلیق

  باک وخی اروو کایتوب ایدر چوکوب

ایضاحات اسگی تورک دیلینده اوشاغا چوچوک . نیریشچوچوک؛

 وانید چهار در دیسه تورکیه ده ائله جوجوق دئیلیر .یاخو جوجوق دئییلیب این

  دیگو قطعات در



 قیناتوانل فلکدن میتاپتدی گه

 قیکامرانل زماندان گوردومی گه

  زماندا گوردوم سوئوقی سدیای بس

 جهاندا می تاپتد چوچوکی آجی لب

 واجماع.  )یغیشیب(شدند جمعی عنیچوخالیب؛؛چوقوشوب

  دیگو انوید چهار در.  )دولوب(نمودند

 اوزدولر چوقوشوب هن کونلوم وندایکو زاغالر

 اولور تیکهریب ندایآغزی ریب هر رماسیا تومشوغ

ی سکندر سد در.  ندیگو رای وگود پست نیزم؛چوقور؛چوخور

  دیگو

ال دن خاروخس اوزونن ری   ریلیق  خ 

  دوالچون  هلیا  چوخورالر تماما

 اخودی

 نیفعل قوا ایئگو چوگوزی دوشد داچوقور

  دور پنهان هد چوخور نادنیانیاو ریلینظرق

ومور  را(زیقلیق) آلود گلی  جا زیون. باشد هییترکمان لیا ازی ا رهیت؛چ 

 ندیگو

  ندیگو را آلود چرک چشم؛چوپوش

  شد نیچرک چشمشی عنی؛یچوبوشت

وکور  )تیکان( آمده خاری معن به زیون.   ستیای ساز اسم؛چ 

 محبوب درمله کرده است .ح.  است دهیجه.  کرده دنیجهجوموب؛

  .نثردیگو القلوب

  دیگو وانید چهار در زیون. میردیگ جوموب انیاسیدر هللای عل توکل به ومن

 اخودی دایت رآس نیخال نیقالد

  هندو جوموب آسرارسووا نیدم

  دیگو مجنونی لیل در.  دندینشاناوتوردوالر؛الر؛یچورکاد

  اونو تاپجاق ندهیچیا حالت بو

 ی نهاناوتوردوالر یه رناقهیب

وزور ی مخف رهیرغیوت سنگ خوردن از را سرگیزله دیر؛؛چ 

  دیگو نیریش فرهاد در.  نمودن

  داش خیردا بییجرایس دن شهیت تک اونون

  باش چوزور دا آغاجدان ریب کیناز که



 سد در.  دسته دسته.  انبوه.  فوج فوج؛چوخ چوق؛چوخ چوق

  دیگو اسکندر با دارای دعوا دری سکندر

  چوخ چوخی الری وال میل آق

  طوق نونایبو وارسا بیسال اطاعت

 آن دری کس نکهیا مثل.  دنیجه از امرجومماق؛؛جومورماق

  دیگوی سکندر سد در.  بزند آب به خودرا کردن شنا جهت  واحد

  دنی لیسی اولماقی لیس بال

  ف ت ن بوموجی اولوسن ماقجوم

 چشمه کنار در ستیای گنجشک نوع کی؛یبیچ بیچوپجوق؛چ

  دیگوی سکندر سد در.  کندیمی زندگ رهیغ زار

  لقب جادو یاچوبچوق اولسا نجه

  طرب کوپ گر دیص ریلیق ندنوکوپ

زقاالنیچورکان  چهار در.  است شدهو جزغاله  سوخته ؛بیب؛ج 

  دیگو وانید

  میک تک اونون با میآه گرچه وخی جزقاله میکباب

  ندانیدام اوتسه قوش بیچورکان چرهیا میرانیو دوشر

ورچاک؛چورجک؛   دیگو وانید چهار دریی . گو افسانه وی نقالچ 

  اولسا میک آنال مهلک لهیا نیوصفی حسن میبیحب

 چورجک ریریگت قویاو ریب وسفی قصهچولوندن 

 ندیگو را شنجرفجوشه؛

 زیون.  دهیپاش هم از.  زده زنگ.  دهیپوس؛چوروک؛چورکوک

 دیگوی سدسکندر در.  باشد دهیکش بهم و بسوزاند اعضارا که آتش شعله

 دوزوب نیرسم زور آرا دانیم چو

  اوزوبی اژدهان نیمیک پیا چوروک

 اخودی
  چوروکی س رشته سبب دایالی بازوس قوت ریتقد

  است  دهیپوس؛وبیچورکانوک؛چورو

  دیگو وانید چهار در.  شد وجزقاله سوخته؛ی چورکاند

  میک گون اولی چورکاندی پرلر قوشونون کونلوم نیحز

  نیردیاندی ندهیهجری  شعله نیانیآش تن پوزوق

 وحفر.  وکندن.  )یارماق(دنیکاو از امرقازماق؛؛چوقونک

  دیگو مجنونی لیل در.  نمودن

 داشالری ن میتن چوقونکی ن گوزوم



 شالریباغ گوزون تندهی اونا

  دیگو وانید چهار در.  دیبکن نیریشی عنی؛چوچوتونک

 ینیآغزیی نوای دآچ وکوبچی میبی س غمزه

 چوچوتون نیکامی داخ لهیای غامیپی لعل

 اخودی

  بیوئر هییی نوا خسته غم زهر

 ی بار چوچوتون نیکام خلق

یعنی . کردن نیریش از امر؛ننوگ ل؛چوچوتیچوچوتگ

  دیگو نیریش فرهاد در شیرین کن 

  یدیناری وکونلون لهای گوهر همول

ر همول َّ  َ   دونچوچوت نیکام لهیا ش ک 

 چهار در. شدم جزغاله و. سوختمکویدوم؛م؛یاندیم؛ی چورکاند

  دیگو وانید

 ق را هدریب میدود آه اقیا باشدان ماسیا

 میچورکاند بسکه دای سپهری دشت

ی لیل در. دنیوجه.  امر از جهیدن هست.  ندیگو را تمام و جمع؛ جوم

 دیگو مجنون

  جوم اوزون جهان توتوبان دانه

  انجمی وزونا گرک که نوع که اول

 اخودی

  جوم بییگئ پکیا نیتن دهیحال

  قاقم ندهیری پکیا اوسدونده

 وانید چهار در.  است مشهور رانیق کاروانکه  ستیا ستاره نامچولپان؛

  دیگو

 هیتشب کلمیئا هیی آ اول گردونی ا زولماای ن گونش

  اولسون قاش اونای آ نهوگوز چولپان ذره گر زیآغ

 اخودی

  الر ق ران اوزه اوز راولو میاشی قان

 نظرتک صاحب آنالسون میک اونو

  دیگو القلوب محبوب در.  گفتن انیهذ؛ نیه لیکان؛سویچول

  اولورسویله ین  نیئید سوز وخودای

  اولور ئمکد لماقیق تک نییئد اول

  شدن دهیپوسچورومک؛ق؛یچوپولماق؛چوپولماقل

  کردن دهیپوسچوروتمک؛؛چوبولتماق



 عقب ازبصف شدن .پشت سر هم ؛دوزولمک؛چوپورتماق

  کردن دراز

  نمودن دراز گریهمد تعاقب ازی عنی؛قیچوپورماق؛چوپورمانل

. در موقع دسته  جمعی   شدن دراز گریهمد تعاقب از؛چوپوروشماق

 راه رفتن انگار همه بصف شده در پشت سر هم راه بروند 

  ندیگو را شبانچوبان؛چوپان؛

 کوچکتر کهی زرد به لیما رنگ کبود ستیای مرغ؛آلالدان چوبان

  باشد گنجشک از

را  دهیرس نو مهمان زیون.  باشد وناگاه ناگهان مغول لغت به؛یجوج

 گفتند نیچن او هییتسم وجه در که است خان زیچنگ کوچک پسر ونام.  گویند

 بیترت مجال بوده مخوف راه آمدچون ایدن به کوچ  کوچا سفر دری جوج که

 درد به اوی اعضا دندکهیچیپ آن در طفل کرده ریخم آردی قدر نبود گهواره

 ه بودآمد بوجود ناگهانکه گفتندی جوج اورا ونام دیاین

 را درخت پر جنگل زیون.  )یون(گوسفند و )ق زیل(زب  ی مو؛چوپور

 اوزده ننیمرض چکیچ اخودی  لجایزیق تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  ندیگو

  ریلیدئ چوپور الرا چاال قاالن

 ضاحاتیا.  ندیگو را درخت نازک و تر شاخهچوبوق؛وق؛چوپ

  گه دئیلیرموشلو اوزون نیچیگ چکمه پاپروز تورکجه جانیآذاربا

. ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده ایکی ندیگو رای نجار شهیتجوت؛

  اوکوز قوشوب اکینجک شوخوم ویریب ائله مه گه  دئیلن سوزدور 

 و آب پر مناطق.   درخت پر نیوزم.  سبز سر نیزم؛چولکا؛جلگه

 را گویند علف

  ستیای مرغاب نوع کی؛کا چوره

وک   بخصوص ستیای قماش نام؛چ 

  ندیگو را زنانه بند گلوبویونباقی؛جوماله؛

 دیگو نیریش فرهاد در.  باشد زهیجا و وانعام  صلهی معن به؛جولدور

  قالخان گلمه گده ریآل جولدو توتوب

  تاالنی نیغدا شالریم لهیائ میک نییدئ

 اخودی

  ائت  رحم بورون دن خلق جانی نادیاویی نوا



  جولدو گرک اونای ندیا قیجلدلی لدیق چو

ورت که ؛ ی بدی صدا کرده ستیز مزارع انیم در کوچک تیسیجانورچ 

  مصرع.دیگو القلوب محبوب در.  دارد هم

 االماقی یاپراغی سبزه تک چورتکه دهونملک ادی

  اجماع جهت وبه.   قلم کی نیچن همو.  کجای یعنید ج؛؛چور

.  شدن دهیکش ودرهم.  شدن دهیچیپدوالشماق؛؛چورکانماک

 رهیغ آتش شعله از  شدن سوخته اهیوس

ورب ه؛  را  خوک بچهی پارسی بابا  ندیگو را تذرو بچهورپه؛ک ج 

 نامند

  شدن دهیپوس؛چوروماک؛چورومک

 ماست آن در.  اوست دهان از تر عیوس آن ته که ستیای ظرف؛ چورغا؛

  کنند درست

  ندیگو را مرد خدمتکار؛جوره

 خود شانه از شانیدرو باشد کوچک نیخورج؛یی؛جامتایجونتا

  دیگو خیش به ترسا دختر صنعان خیش داستان در.  زندیآو

  گئجی داخ سن دن خرقهی اسگ یانان

  چیه لمایق تکلم تارپودوندان

  آلی داخ نیبهاسی دعو سن لهیائ

 انیجونتاس لرسنیئا خرج ولدای

ولد .ونیز نمود زیوخ.  کرد جستنی عنیسوروشدی؛؛ ی  چ 

 )زویدی(س رید

.  شدن ور حمله غفلتا.  زدن رجهیش.  دنیجه؛؛جومماقیجومغا

 دیگو وانید چهار در

  تانک نه اولماز قیغر میجسم اگر ندهیبحر اشک 

س دوشسه زهیدن ماقجوم وزن اول اونا وخی  خ 

 زد رجهیش.  رفت فرو.  دیهج.  شد ور حمله؛ی جومد

 زیکن؛یچور

 هست زدن عطسه از امر؛؛اوسکور چوشکور

  کردن عطسهچوشکورماک؛اوسکورمک؛



 ریسا و گاو گردن بر  رهیوغ زدن شخم وقت دری چوب. وخی؛جوغ

 در.  گذارند قلماق فهیطا که یکاله منگوله زیون.  اخکر. بندند واناتیح

 نثر.  دیگو بایان خیتار

 ی لدیق لیمای ساری طبق اوت لینا نینی موس لیجبرائ که

 ی سالد نایآغز بیآلی ن جوغ ریبی موس

 را گوینداخکر و منگولهی معن به قاف با

  آلو وزرد.  آلو زیون.  اشنانی عنی؛چوغان

  ندیگو را نیچ وسخن. نّمامچوغول؛

 کاوش.  دنیکاوقازماق؛یارماق؛؛چوقوماق؛چوقوتماق

  وکندن. کردن

  شدن گود.  شدن هدیکاو؛چوقولماق

  شدن ادیزچوخالماق؛؛چوقالماق

ق  نیهم وبه  قلماق  کاله منگوله زیون. ادیز اریبسی عنیچوخ؛؛چو 

 توره اولوغ نینی اولوس چوق نیسالط جات نامه در را قلماق تیوال القاب

 سندینوی س

  کننده سفر.  آمده هممسافری معن بهگردش گر.؛یولچیچوچون؛

  نمود انتزاع او از ملک قآآن ق بال که نیچ پادشاه نامچوچون؛

ی عنیکویدوردی؛یاندیردی؛اوتدادی؛؛یچورکاد

  دیگو وانید چهار در.  زد وآتش.  دیسوزان

  قوش چیه ندنیری لمزیب اوچا ندهی دشت عشق

 یچورکاد میآه اوتلو ههواد میک بس نیرپرل

 اخودی

  فیضع مجنون غاآلما اوت دن میآه چونی گلد

  لیق که غینکلی طرز اول دااوت اولیاوتداند بیتوالن

 ندیراگو کستوانچول؛؛چوغال

 زیون.  دوزند بهم آنرا کرده جمع که سنجاب پوستی معن به؛چوقلوق

  آمده دار منگوله زیون. را گویند کثرت وی افزون

  ندیگو را عمود و.گرز؛چوقمار؛چوماق

  نشاندن فروچوکمک؛؛چوکورماک

وک؛  باشد نشستن از امر زیون.  نشستن وتنها.  فردچ 



می ال و درز زیون.  آب در نشسته فروی . گود؛چوککچوکاک؛  خ 

  ندیگو را غرابه و

  جوشانیده ونیز بچکانند را آن که یدوغسوزومه؛؛کیچوکال

 دنیچیپی عنیدوالشماق؛؛چولغاماق

ل؛ ونیز بیابان بی آب و علف را . عنکبوت تار دنیتنی عنیچو 

ل ندهیس رکجهتو جانیآذاربا ضاحاتیا.گویند  و  ی کیا نیشخص ریب سوزو چ 

 ریلیدئ نایاولماقی آرال ننیریربیب ننیطرف زید نینی چیق

 در لیلی مجنون گوید

 اورکامچی شیباق غه چول نی دیره ییب 

 تومشوغینی رشته بیرده چول چیرمه ییب 

 یاخود

 باشیم آلیب دئمه صحر ایله چول 

 هم اول مقصد ساری توتقوم دور یول 

ولغان   آغشته شدن. شدن دهیچیپی عنی؛ماقچ 

  باشند وبیمع پا دست  هیازناح که  کهی واناتیح اخودی آدم؛چوالق

  مغول ازی سردار نامجورماغول؛

ولپا  . دروغ هوای حرفه.  الف؛چ 

  شودیم گفته همی مس گید به.  نیسفال گید؛چولماک؛چولمک

  نشستن پا دوی روچومالماک؛چومملمک؛

  ندیگو را وکاهل.  تنبل؛چومان

  دنبکش طعام کید از کهی ریکفگی نوعچوموش؛

 

.  بزرگ جهاز وی شتکی معن به زیون.  نرود بار ریز کهی شتر؛جونک

 فرهاد در.  ندیگو را وپشمی مو  هییاوزبک.  باشدخاری نوع زیون.  نهیوسف

  دیگو نیریش

  نکیگی ریب هر زیحدس وزجونکی یکیا

 نکیگ بیر یریب هر تکی نیجونگ فلک

 مصرع. اخودی

  جونکی کریپ اولور که گر دور کیچیک کونلو نین دوه



)چونبلتمه نشستن دوپا سر بری ا گوشه دری دزد عزم به؛جونغاتما

  قورماق(

  ندیگو را شغال مغول لغت بهجونه؛

 سد در.  ندیگو را سپاه چپ سمت مغول لغت بهسول؛جوانغار؛

  دیگو دارا با اسکندری دعوا دری سکندر

 عدد نیوزمی یآلت هم رجوانغا

 مدد روالا یمک نااوندانیباش بیالرین

  ندیگو را ورودخانه. نهر؛یجوون؛چا

واب ر )ایسدی  شدن گرمی پارس میج با.   دنومن نابود و کردن طرف بر؛ج 

 اولماق(

 .متالآهنر؛یدم؛تیمورن؛ییجو

  ندیگو را کهنه اریبس پارچهجیندیر؛؛چوپولغان

  شد سوختهیاندی؛؛یچورکود

 ندیگو رزایمی جوک که ستهیزیم خراسان در  کهیا شهزاده نام؛یوکج

 یاءالحطیال معی الپارس وی التاز میالج باب

  دیگو وانید چهار در.  دنیکش موقع در؛دهککاندا؛چکنّ یچ

  نیصورت گلرخ سرو اول قضا نقاش چکنده

  نیاتیه گونی آی د ائله طرح بییباشالی د نمهیب ایگو

 در.  ندیگو را زهین ابجد میج با.  آوردن طاقت از امردوزمک؛دا؛یچ

  دیگو وانید چهار

  سن سدهیا وصل سن آشفته دنی عشقی آ ریب کهی ا

  دوز ائدسه دادیب نوع هر دایچ لسایق جفا هر

 جانیآذاربا ضاحاتیا.  )ب ل مک()دوالماق(کردن دهیچیپ از امر؛رمایچ

 لنیدئ ییب یوخاری چکمکقاتدا نیگ اته نیدامن اخودی شالوار ندهیس تورکجه

  دیگوی لیل فوت وقت در مجنونی لیل در.  سوزدور

  ده کفن اولی داخی تییم رمایچ

  ده کفنی کیا بدن جنس ریب

  دیگو مجنونی لیل در.  است دهیچانیپی عنیدوالییب؛ب؛یرماشیچ

  شمامه بیریتی نونایقو هم

  عمامهدوالییب  نایباش هم



  دیگو مجنونی لیل در. است دهیجو؛بیی نهیی ناب؛چیچ

 ی میترکلری تاق بییائل وتق

 ی میسوموکلر نه ییب سیندیریبیچ

  دیگوی لطف موالنا نوروز گل در.  آمده اسیق و ذنی معن به اول کسر به. 

  دور زبونی سردار کهی تاپتدچئی نه ییب 

  دور فنون نه زیس راقیا لمزیب شیا چیه

 ریز.  ستا شده وارونهچونوب؛ب؛یلیریچپورولوب؛چئو

  است شده رو

  زد نیوتخم.  نمود اسیق؛یچناد

  ندیگو را امدنین رونیب؛چیخمامازلیق؛قیقماسلیچ

 

 هم ریخم به.  آمده شادروانی معن بهی پارس میج بارگه؛یرکا؛جیج

 سپاه خودی  خداوند غضب از نمود جرگه گورشکار بهرام اند نوشته.  ندیگو

 بوده کوچک اچهیدر سابق که  نیزم آن در واناتیح خوف باران کثرت از

 غرق بالمّره  بود شده سبز علف دهیپوش خاشاک خارو از زمان مرور به

  دیگو وانید چهار در.  شدند

  قصد نهیدیص کونول آلقان وگوز شیلمیق میآنالد

  گوروب نیمژکان لیخ دوزموش رکایج طرفدن هر

  دیگو راسکند با دارای دعوا دری سکندر سد در.  است دهیکشب؛یچک

  لهیحا نعره گ ردالر بیچک

  ولوله دیالرسال نهیاجزاس رئ  ی

  دیگو وانید چهار در.  است دهیچیپ؛بییرمایرماب؛چیچ

 ی ن اوزون رمابیچ سن نایباش بانیلیریآ جان

  صبادور گشته سر هدیگرد میکی میک غنچه

 تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. زدن با اضطراب را گویند ساز ؛رتیچ

 اخودی نیاوشاق  نانیچاقیپ باالجا اخودی نانیغیت ریبی انی رتیچ ندهیس

ی سکندر سد در. ریدئمکد خارتماقیچ قان باالجا ریب بیریو ندهیبدن وگونیبو

  دیگو

  ساز رکانهت   رتیچ گلی مغن

  حجازی رکوت وخسای نوای مقام

  دیگو نیریش فرهاد در.  است شده دهیچیپدوالشیب؛؛بیرماشیچ

  نابود چرهیا اوت گر سااول میجسم که



 ریبدیرماشیچ  اوردا چکسن تک میساچ

 اخودی

 دوالشیبی تار هجر ای یس رشته جان کونلومه

  دوری بند زلفون ریزنج نیسن ای یسالد دیق

ی عنیدوالییبدیر؛دوالشدیریبدیر؛رماشتوروب؛یچ

  است دهیچانیپ

 در.  اوردیب رونیب نکهیا محض به؛خاردجاقیقارغاج؛چیچ

  دیگو انوید چهار

  نادنینقاب عارض نینش محمل مه اول خاردجاقیچ

  ناندیاضطراب کونلونون نیم لریائ ناله تک جرس

  دیگو وانید چهار در.  آمدن رونیب محض به؛خجاقیققاج؛چیچ

  اوندا نهان نیآغزی دیاراوی لدیق جلوه میجمال

  اوندا انیع قیل اولماق ذره ممکن نه خجاقیچ گونش

 دم ریبز نیهمچن و  بسته نیز به طرف دو از کهی چرم؛یکا لیبیج

  دینما بینش که اندازندی م اسب

 دری . آمد رونیبی عن.ی آمدن رونیب از امر؛ نیخدیققونک؛چیچ

  دیگو مجنونی لیل

  جاندان رسایآ عشق چونی عنی

  جهاندان رو سرخ مهر خدینیچ

 کهی زمان از.  آوردنش رونیب موقع از؛یخاردالی؛چیقارغالیچ

  دیگو وانید چهار در. آورد رونیب

  احسان سه سدهیا زماندان نااهلی اهل زمانه

  گوهر دن خارهی خاردالیچ میک لرید نااوتد هنی

 دیگو البرار رتیح در.  او ورخسار.  او چهرهی عنیاوزو؛؛ییرایچ

  اولماسا قهر رشک اوزو گر

  اولماسا شکر تنگی  لب و لعل

  چاندیپی ملیر؛دوالییر؛ب  ر؛یرمادیرماتور؛چیچ

.  شودیم دهیچیپدوالییر؛ب له ییر؛؛ریرمانیرمانور؛چیچ

  دیگو مجنونی لیل در

  تک صبا ریاس اوزره دشت گر

  تک صدادوالنیر اوزره داغ گه

 گرید همه ب ب ل شدیلر؛الر؛یرماشدیالر؛چی رماشتیچ

  دیاسکندرگو با دارای دعوا دری سکندر سد در.  اندنیچیپ



  شالریرماتیچ اداندیم ننیریب ریب

  الریآشد بیقال ندنیریب ریبی بس

 اخودی

  وجان تن میک لهیا الریرماشتیچ

  چانیپ عشق وی سه سرو ای

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو رای شرمی وبیی . ایحی ب؛غوریج

  بال غیت وزی یردیو مدایباشی اوزون اول گورجک

 ریریگت بالالر نه دامیاشی گوز غوریج گورکه

.  دنیچیپ وبهم. )بوروخولماق( خوردن چیپی عنیق؛رمانمایچ

 نیگ اته نیشالوار گئچنده زاددان دانیچا ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا

  دیگو مجنونی لیل در. ریدئمکد گئچمک سودانچکیب ی وخاری

 ی حال ده میغم کنیا نه ایآ

 ی نال چوی تن لهیا رمانماقیچ

  دیگو وانید چهار در.  چانیپ بهی عنیدوالش؛ب له ش؛؛رماشیچ

   ریائل وریگل قیآچ که اوزندنیی نوای ا

 رماشیچ هم دورور رهیت هم که دئمک دنی زلف

 زین.  شو ظاهر.  ایب رونیب نیهمچن.  آمدن رونیب از امرچیخ؛ق؛یچ

  دیگو وانید چهار در.  باشد قیآالچ کلمه مخفف

  هالکی نیی نوای لدیق چون مغبچه آرا رید

  بند ده بتخانهی فان ماسیا عناف بانیقخیچ

  دیگوی لطف موالنا زیون

  صبای ا اندآرا قیچ سنی منی ائتد محو عشق

 لیجبرئ حاجت نه دانیماقم نین هللا مع نه

 را آبله زیون.  ندیگو را ورنگارنک زیری گلهاچک؛یچاک؛چیچ

  دیگو وانید چهار در.  رندیگی م اطفال که ندیگو

 سانجار چکیچ انیباش میگولدورک نه بو اربی

 سانجار تاکیا لهائی گاه بورکون اریقوی ریائ گاه

 باال خودرا لباس ته.دیچیپی عنی؛دیرماشدی؛یرمادیچ

  دیگو وانید چهار در.  )چیرمادی(دیکش

 پاره  نیگ نهیکو مجنونی د لهیائ کانیت هر

 ی رمادیچ اونو دا ماقیقو نتوک هکوکسوم هجر

  هست کردن رونیب از امرچیخارد؛چیخارت؛؛لیوق قایچ

 چهار در.  است آمده رونیبی عنی؛ ریبدیخیتورور؛چ بیقیچ

  دیگو وانید



  نید اهل اولورکه کافری هندو خال ندایقاش

  نایطاق دیرساال رگوزدو بیخیچ اوچونی قتل

  دیگو وانید چهار در.. شده دهیچیپی عنیدوالشیب؛ق؛یرماشلیچ

  نیصورت مضنون کهدوالشیب  چرخ دور رقعه

  دنی مضمون نینی عنوانی د ائتمه فهم میک چیه

  دیگو وانید چهار در.  آمده رونیبخان؛یققان؛چیچ

  ودورم نیپرچ سنبل ایآ ققانیچ ندانیباغ ساچ

  ودورم نیمشکی افعی کیا ساالن نیسیرد ای

 چهار در. دیکش دینبانیزو. )چکمه(هست دنینکش از امر؛لیکماگیچ

  دیگو وانید

  لیکماگیچ رخشان مهر گور نیعارض مصوری ا

 لیکماگیچ جان میک نهاریزی لب دور قیآرت نادنیجان

 اخودی

  نیخدنگ دم ریب لیکماگیچ کونلودن سوزانی دئد

  میکانیپ اوتدا اول اولور سو ردمیب قالسا میکی دئد

 فرهاد در.  آوردممی  رونیبی عنی؛خاردارامیقارغوم؛چیچ

  دیگو نیریش

 درد لهیا دیتجد نهیگ نهیکو بیباخ

  عاقبت خاردارامیچ ائودن بو که

 آمدنم رونیبی عنی؛میخماقیقماغوم؛چیچ

  دیگو وانید  چهار در و. دمیچیپدوالدیم؛ب له دیم؛م؛یرمادیچ

 زیانگ شور شوقوندا اوزون بیازی میرمادیچ چونامه

 زیگلر اونوی لدیق نایباش ریب دوشوب اوت دن میدم

  دیگو مجنونی لیل در.  کنمی م دهیکش.  کشمی مرم؛ک  ککوم؛چ  یچ

  دان امانی هر درد نیآغز ومی

  اوندان چکرم توکسه واوت آه میک

 هم تایک و نایچا ستیای کشور اسم.  راست ضد و.  کجائیری؛؛نیچ

 پدر فوت از بعد که بود نوح ابن افثی پسر نام  نیچ خود نیچن هم..  ندیگو

 از نمود آباد را تیوال وآن دیگز شدسکنا خوانده نیچ بعدا کهی اتیوال در آمد

 خاک نیماچ بنام داشتی پسر نیچ.   شد معروف نیچ اسم به خیتار آن

 فرهاد در.  کرد آباد نیماچ کشور پسر آن و ساخت مسّما پسر بنام نیماچ

  دیگو فرهاد نیریش

  میباک چیه وخی ریائد سهو میک دئسه

 محکمی اوز دورارو دایبو نیچ دئدیم



 زیون. را گویند دماغی خستگ وقت در شمچ ماندن باز ؛بانیکرایج

  دیگو البرار رتیح در.  بماند واله مژه مژه که ماندن رهیخ

 ( نشد خوانده.......)        بیائد ریتاث....... اول که لهیا

  بییگئ قویاوی گوزلر بانیکرایج

 وانید چهار در.  آورمی م طاقتدوزرم؛دارام؛ین؛چیدارمیچ

  دیگو

 لمزیبی ول قاتل اول رسایو زخم نجه هر دوزرم

 اولجک او ریب لسایق دهونعضو اوز نیریب گر دوزمرم

  آورمی نم طاقتتابالشمارام؛دوزمرم؛دامان؛یچ

  شدن ورها.  شدن  آزاد.  آمدن رونیب از هیکنا؛خماقیقماق؛چیچ

  را گویند خرچنگان؛یچاالن؛یچ

 اوردیب دری کس که آهستهی  صدا از هیکنار؛ینقیج

 وانید چهار در.  را گویند جرس و زنگ رو؛ینقیز؛روءینقیج

  دیگو

 ی نقرادیج میقوالق کونلومی تردیت روءتکینقیز

 ریگئچ میشهباز که ایگوی باشالد اوچماق گوزلر

 در.  رهیغ و جبّه لیقب از کهی ن دهیپوش زیون.  باشدیم سالحی معن بهپا؛یج

  دیگو وانید چهار

 ی مادقال داش و چیا  میپانیج اورتاکای داغ

 پامبوقی اسگ گری قالد پادنیچ مرحم میباغالد

 اخودی

  پوزوقدای مکان نجک که دور اوندان قیرتی یدون شیدرو

  ده رانهیوی گنج دونیفری ک دور اوندان پانهیجی اهل صفا

 قوده ریب  ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  است معروف؛ بانیچ

ی جراحات بیلیدئش گجهیگئد بیخیچ نهیبدن نسانیا قان خسته لیگینن یرکید

 گهیائش توکولر

ی اسمی پارس میج با زیون.  ندیگو را نمناکی هوانمیشلیک؛؛باریج

  باشد اوی اعضا در رنگارنگی گلها باشد

  باال مغول لغت به زیون.  دارد کوتاهی پا دست کهی کوه بزی نوع؛بریج

  جناحی عنیرا گویند )یوخاری(

  دیگو وانید چهار در.  نشآمد رونیب؛یخماسی؛چیققوسیچ

  لر مهوشی ا تک دیخورشچیخماسی  میدلبر



  نیی مه لهیائ جمال اظهار نیلیبی زینیحد

.  دیایب رونیب نکهیا تا.  آمدنش رونیب وقت تا؛نجایخیققونجه؛چیچ

  دیگو وانید چهار در.  آمدنش رونیب بقدر زیون

 من نجه دان هر قجایخدیچی گونش انمازیاو گول اول

 وخالدارمی ینیالر قوشو دان لهیا  ریشبگ ناله

  ندیگو را البالو؛هیچ

 عاقل و فرزانه را گویند . در چهار دیوان گوید  چن؛یچان؛چیچ

 صالح غه خرد اهلی منی یوئوق دئیرلر 

 گورون اوشبو چیچان الر نیچون یانکیشیالر

 هست هییاوزبک رهیت ازی ا فهیطاچاوب؛یچ

 بزرگ رهیهمش خوارزم در. )بی بی( ندیگو را عمه سمرقند درچه؛یچ

ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده آنانین آناسینا دئیلن .)آباجی( باشد

  سوزدور 

  نامند را گداخته دنبه؛قیزلیق؛جییچ

 بر کهی لیس زیون.  آن ومثال ساز نواختنی عنیچالماق؛؛ماقیریچ

  زنند برهنه بدنصورت و

.  زدن عضو بر حجامت غیت وی پاک زیون.  زدن مضراب؛نماقیریچ

  شکستن دندان با آنکه امثال و  گردو مغزی ها دانه زیون

  کردهیم دهیوکش.  دهیکشی م؛ یردک  ؛چ  ی کاردیچ

  کشمیمی عنی م؛چکرم؛یکاریچ

  نامند هم سونگو اورا.  ندیگو را زهیندا؛ی؛ج دهیج

  نمودن نشاط و شیع؛ائلمک شنلیکرغامان؛یچ

 نام زیون.  ندینما پروازی جمع دسته که ستیا پرنده نام زیو. کن پارهر؛یج

 داشکند در ستیا رودخانه

 ندیگو رای شکل به منسوباوجور؛ ؛قیلیرایج

.ایضاحات آذاربایجان  سندیر پنبه بدان کهی آلتجیدیر؛؛ریرجیج

گتیریب  کی چرشنبه آخشامی یولوبتورکجه سینده بیر توپا اوت آدیدیر

  یاندیرالر

 است هراتی حوال دری دکاهیص و هکا عشرت نام؛رغاالنکیج



  عشرت و شیعی عنیشنلیک؛؛یشیرغاقیج

 صاحبی پارس میج با و. قطار وهم.  مسلک همی عنی ؛کیرکالیج

 را گویند گاه مهیخ

  دیگوی لطف موالنا.  مانند مثل. هیشباوخشار؛؛یالیچ

  بیقال رانیح ولوبا اللگئجه سی  هجران تکی لطف

 ی من ایگوی الیچ بلبل هنی یلدیق اوزون گل

  دیگو وقیتو در اخودی

  سنی برهان نین فضل کمال سن

  سنی ارزانی الیچ جم ده سلطنت

 ماصدق سنسن ندهی مفهوم حسن

  سنی سلطان نینی تخت مالحت هم

  دیگو وانید چهار در.  شما دنیچیپ از امردوالشین؛ن؛یرماشیچ

  سودا اولی اولد مسلسل دوشدوم تا  ندهیکریف نیساچ

 ی رماشتیچ نوع بو نین رشته سر اول من میلدیب هاچان

  هیاخالص هیوقف در.  نشده تصور و.  دهیسنجی عنیماکان؛ نایج

  نثر.دیگو

 جهتدن ناماکانیجی ن میتییقابل اوز هدخدمت نوع چیه خبر بو اما

 چیپ.  شده درهم.  شده دهیچیپی عنیدوالشیب؛؛قیرماشلیچ

  دار خم و

  ندیگو ار رکیرجیجسوسه ریک؛ق؛یرلیج

 شصت در زرع شصت مساحتیعنی پاره کرده است .ونیزب؛یریج

  ندیگو را زرع

 . یخوان وآوازی . خوانندگ اوزبکی تورک بهرانم؛یج

 به کباب روغن دنیچک و ختنیر از کهیی صداچیز بیز؛ز؛یو زیچ

 ریب زیب زیج  ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  زدیخ بر آتشی رو

 نانیرساقیباغ وی پ نیباش ردایخ اخودی روقونانیقو ونیقوی رکیمکدی

  اوالری ملی یک رالالریو جات هیادو بیدوزلد

 انیبر گداختن بعداز که گوسفند دنبهی ا ه زیرق؛یزلیق؛جیرلیچ

 ونیقو ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  بماند ظرف ته در شدن

 ریب رندهیشیپ خورک هر اوننانی ک ریمکدی ریب قوئورولموش  روقونانیقو

  درلر شلهیا نهیری اغی بیقات آز



  شود منجمد درختانی برو کهی رطوبتقاچیچه گی؛س؛یج  

ی چوبها از که باشدی لیحای پارس میج با.  ندیگو را فغان ادیفر و نالهغ؛یج

  گذارند خرگاه ای خانه درب شیپ در ساخته زهیر

 زاد نهخای پارس میج با.  زیچی وب.  مفلسی عنییوخسول؛؛غانیج

  زنند سر بر نیسالط که باشدی پر زین.  ندیگو را

 لداقیغیچ ضاحاتیا.  اندازند قوش گردن بر باشدی ا عالقهداق؛یغلیچ

 نیازماسی سوزون عالقه نیقاجار خانی فتحعل رزهیم ندایجاواب سوزونون

  میازدی نایع میآچانماد باش

  آمدن بر خوش خوب گریکدی باگوروشمک؛شماک؛یقیچ

 آنرا و  سندیر بدان شمیابر و پنبه که ستیای چرخجهره؛ ؛قیقریچ

  بگذارند همی ال در

 ریسا و انسان استخوان رفتن در.  آمده درق؛یخیققوق؛چیچ

  ندیگو را واناتیح

  ندیگو را دانه پنبهت؛یکیچ

  دیگو وانید چهار در. نمودن احاطهی عنی؛یرکاسیج

  ایگوئ اوزره اوزدوری رکاسیج نیخط لیخ

 اووی اولد ائدرکن دیص نیغزال نیمشکی کیا میک

  ندیگو را ملخ؛کهیرتی؛چگیکورتکایچ

  ندیگو را وهیم دانهی پارس میج با.  سنجدی عنیائیده؛نکروک؛یج

 زبان مثل  توران در باشدی زبان.  بودن نیچ ملت به منسوب؛ی ناویچ

 ی بابر

 چشم نکهیا مثل زیون.  دماغی خشگ از ماندن باز چشمکراماک؛یج

   نزند پلک و بماند رهیخ

  ندیگو را الله ازیپکدام؛یچ

  دوزند شمیابر ازباشد که  بورتاک نیزو.  اهیگ و سبزهن؛یگیچ

 را گویند کردن طلب و خواستن مغول لغت بهالماق؛یج

 آق مثل است رابط کلمه.  دهدی نمی معن خودیی تنها.  مانند.  مثل؛لیچ

 که شده دهید هم وانهیدی معن به.  دنیگو را گردو مغز زیون.  لیچ قارا لیچ



.ایضاحات بیر رنگ اوالراق ائله آراسی دئیلر مثال  شودیم گفته رانیا در

 اوچون چیل کهلیگ 

  آن وهیم وی  برّ  باشدی نبات ؛الکیج

 اهیس است بارو اریبس و. خوشیم وی ترش لیم نیریش و سرخم؛یکیچ

 در دیآی م باال نیزم از وجب کی کیبار  اش ساقه و گل رنگ.  باشد

 شودیم دهید ادیز روانیا القاتیای

  ندیگو را چشم چرکق؛یلیچ

  دار چرکی عنیق؛یل قیلیچ

 عیسر.  زودلدام؛یج

  دوزند نیپوست آن پوست از که گربه بقدر که ستیای وانیحغاوه؛یج

  دنونمی تکاپو و.  راندنسورمک؛؛ لهیج

 ا به عهده داردر پادشاهان ابتین و منصبوزیر و جانشین که انک؛یچ

  زنان مقنعه زیون.  رهیغ و خانه درب پردهق؛یلییج

  کردن تصور و دنیسنجناماک؛یچ

  ندیگو وپارا دست کوچک انگشتبارماق؛ی لینجناجاق؛چیج

  دیآی نم رونیبی عنی؛ یخمازکی؛چ قیل قاسیچ

  ییگو انیهذی . حال آشفته؛کایما؛چپولیولیچ

 رو ریز.  برگرداندندوندرمک؛؛رمکیورماک؛چئویچ

  کردن

  ندیگو را راه خم چیپائیری بوروق؛؛وروکیچ

  باشد لشکری معن بهاردو؛؛نی  ه  ی  چ

 القرشتی الرا معی الحط و الحا باب

ران .  شد گرفتار و رفتی بربر باروق جنگ به که بود دارا نوکر نام؛ ح 

  دیگو دارای دعوا دری سکندر سد در

  بیید دران ریشی لیا رزم هر واون

رانی اهل انجمن اونو   بییدئ ح 

 االقاف وی الحط و الحا باب



ق     زنند نیمحبوس بدست که  ندیگو را حلق طاس؛الطاس ح 

  ندیگو را حق مرغ؛قوشو حاق

  نثر.  دیگو هیاخالص هیوقف در. ندیگو را عمارت و خانهائو؛؛یلیو  ح  

 ی لدیق تیعناتیکه لی ی لیحو و سرا رهیفق بو  حضرت اول

  ستیای عرب کلمه.  ندیگو را زنه آتش گسن؛حودک؛چخماق

  االالف مع دار النقطه الخا باب

 مستعمل و. است پادشاهی معن بهاسم بارینتعالی بوده است .قان؛؛خان

 نکهیا از بعد و دندینام خان خودرا لهذا ترکانند لیا از را روم نیسالط ترکان

 در سلطان نکهیا سبب افزودند هم را سلطان افتندی تسلط حجاز و عربستان به

 به را پادشاه روم در که دندید رانیا پادشاهان و است پادشاهی  معن به عرب

 نام سلطان و خان خودی امرا به گریهمد رغم اال آنهابه کنندی م اطالق امرا

 خان به را اکابر و دندمینا پادشاه  خودرا هیگورگان حکمرانان هند در نهادند

 نمودندی مسم

ل کی عنیخاقان؛  ازی  سکندر سد در.  باشد پادشاهان پادشاه که الملک م 

  دیگو اسکندر به خطاب ختا و نیچ خاقان جانب

  اولوب احداث که اوندا ملک بو که

  اولوب راثیم زهیب آتا آتادان

 که چین مولکونده ایدی خاقانالر بسی 

 قایو خانا که خاقان و قارلیق ایردی 

 چنانکه خصوصا را نیچ پادشاه عموما ندیگو خاقان را  پادشاهان ودر چین 

 کرجستان در خاقان توران در پادشاه هند  دری کسر ودرعجم صریق روم در

  دندینام تتبع منی در و رالک تاتارستان در شار

  آمده زین مانند و مثلی معن به.  ندیگو را وعلف  اهیگ؛ خاشه

 سد در.  آمده هم دراز چوبی معن به.  ندیگو رای شتکی پارو؛خاره

  دیگوی سکندر

  نین چارهی بی غیتی داخ لیحما

  تک خارهی داخی سنان چرهیا قول

 نحو بدان.  ستیای باز کنوعیائششک ائششک؛؛پلک خاک

 از گرانید شودیم خم گذاشته زانو بر خودرا دست دوی شخص که است

  دیگو االبرار رتیح در.  پرندیم آنی روب

  وناز شیدعیگیا لسایق گورونور خوش

  نماز ائدسه اگر رگورونی ن گوره

  اونا خم قد  سه لهیائ پلک خاک 



سلّم ائدسه رکوعی اون   اونا م 

 اخودی

 یدیآتارای اخچی یاوخون که

 ی دیا ناریاوی اخچی ینیچوکان

 ی دیا ساچاری اخچی ین پلک خاک

  دیگو نیریش فرهاد در.  باشد اسب از هیکنا؛یس م خارا

 اکامن شهزاده دن خاره اول وبیقو

 آرام اوسده نین یس م  خارا توتوب

 داشته مردانه رفتار مردم انیم در که صفت مردانه زن؛یشیک اتونخ

  دیگو نیریش فرهاد در. باشد

 توسن سهیوارای شیک خواتون نچه

  سوسن سرو ده کیل آزاده اولوب

  القرشت التا مع دار النطقه الخا باب

تا  ندیگو را نیچ ملک تاتار و مغول زبان به؛ی؛خاتایتا؛خ  یخ 

 گاهیجا خیتار اول از است واقع نیچ غرب که در ستیای ملکی مغربی ختا

 شودیم گفته تببت حاال بودهیی ختا ترکان

ترا   قیبال خان سابق که بزرگ شهری نیچ زبان به؛شنکی خ 

  بوده معروف

  القرشت الواوو مع دار النقطه و الخا باب

ر  جوشن و زرهی نوع زیون . ندیگو را خرگاه و مهیخپشته؛ خ 

 خرپشته اورا که سازندی می روانیش است عمارتی  نوع در زیون. است

  دیگو نیریوش فرهاد در.  نامندی( روانیش)

 راق فزون تدنیغا خرپشته بیچک

 سراپرده نهایت دن فزون راق 

 الالم مع دار النقطه الخاء باب

ل ج ک بیر تورک ایضاحات خلج اصلینده بویو.  ستیای تیوال نام؛خ 

 وانید چهار دراویماقینین آدی دیر کی ارتونقا )افراسیاب(او طایفاداندیر.

  دیگو

  دستار و تبّت نیوزمی ندایقراس نیساچ

 خلج ا جه سرو نیم ندایهواس نیقدد

لمه   ندیگو را)چپیش( بزغاله و )قوزو(بّره؛خ 

لقه   ندیگو را کش شیپ قلماق لغت به؛خ 



ل خ   حونیس رود کنار رکستانت در ستیای شهر نام؛خ 

ل ج؛طا  زن ازی فرزند مغول خان اوغوز عهد در ندیگو را اتراک ازی ا فهیخ 

 ماند باز رفتن راه ازی گرسنک سبب به مادرش و طفل آن و شد متولدی اهیس

 گرفتهی تذروی شغال که دندید اثنا نیا در کردند متوقف را سپاه الجرم

 کباب گرفت را تذرو نداختا شغال طرف بهی چوب زن شوهر روردیم

 دیرسان بهم ریش خورد را کباب زن کرد درست طعام شیخو زن به ساخت

  آج قال گفت شد مطلع خان اوغوز حادثه نیا از گشت ریس تا خورد بچه

  شد لیتبد خلج به لفظ نیا استفاده کثرت از زمان مرور به بمان گرسنهی عنی

 النون مع دار النقطه الخا باب

ن  تورکجه میزیب ضاحاتیا. باشد شاعر که ستیای دختر نام؛خونی؛یخ 

 ندهیاصل ریلیدئی اتیبا اونا جاندایآذاربا وار بولومو ریشع ریب زدایمیاتیریشع

 اخودی و زیق اونوی ک بولومودوری قیموس نوع ریبی انی ریدئمکد راتیخو

   بلرییدئی خون اونالرا اندایاوخو نالریقاد

نجه؛شوء؛  ندیگو را کناز شاخه موما؛خ 

 الواو مع دار النقطه الخا باب

را گویند که عوام الناس  مرده زنده شدن ؛خوبولماق؛خورداماق

 مرده  تلقی کنند  آمدن رونیب قبر از

 خر کره زیون.  ندیگو را کوچک خورد  ک رهّ خودوک؛قودوق؛

  دیگو قطعات در بخصوص گویندرایکساله 

  تیترب لسایق جهن قاودوق ریب کوچک میک

 ی آدم اصال الر اولماز ئششکا   هادا ولورا تیا

  ندیگو را زنه آتش سنگچاخماق؛خوشال؛

؛قو  را گویند آتش جرقه؛رخو 

 که است رهیغ و کوه ختنیر از هیکناخاریلداماق؛؛خارولداماق

 را گویند کردن پف خورو نیچن نیزو.  بدهد بروز خود ازی نیچن همی صدا

  ودننم وداع و. کردن بش خوش؛خوشالماق

 یالباءالحط مع دار النقطه الخاءو باب

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو حنارا؛نایخ

  وخسای یشصست توتوبدوری قان لیا  اوالن زیس گوناه

 ارپاقی دوروری لمایق لیزیق هدریب نایخ قاتل اوشول



 و. بکشد نیسنگ نفس شدن خفه موقع در کهی  کس انگار؛لداماقیریخ

 وغیره   خواب در کردن پف وخورو یی صدا

  ندیگو را الیوع اهلزن وبچه . ونیزآرواد اوشاق؛؛زانیخ

 دایسا چوخ جاندایآذاربا ضاحاتیا.  باشد رهیغ کوه اسمی انگار؛قینالیخ

 ریدیآدالر ری اخودی داغ

 شغلش کهی کسی  . خوان سرود وی خوانندگی عنی؛کیل اگریخن 

 نایانالریاوخو زیق اخودی نیقاد اگریخن ندهیاصل ضاحاتیا. باشدی خوانندگ

  دیگو نیریش فرهاد در.ریلیدئ

  اوز نیقیل اگریخنی اروی زمان

  دوزی نیساز کیل گر نوحه داناوالر

 اخودی

 دیناه و ساز نغمه اگریخن

 دیخورشیانیندا اونون دف کنیل

 االالف نقطهی ب الدال باب

 طعن و زنش سری معن وبه.  ندیگو را قوشون فوج؛دابغور؛دبغور

 دیگوی سکندر سد در.  آمده زین

  دوزولوب لهیا طول بو که سالی

رد دابغوری نی میک طرفه بودور  ن و 

 اخودی

  لیخ اول دابغوری غورقانن قاباب

 لیم دوش دوشلوک الری لدیق دوشرگه

ی کودک از کهی زیکن زیون.  ندیگو را اهیس زیکندایه؛؛داداک؛دوک

  القلوب محبوب در.  باشد خود ارباب خدمت در

 ائیلنمه سی اونا داداک دایباری بی ب میک خواجه

  دور داداک قاچان بییدئ قولی ک او ریب ننیاور

 ندیگو را پدربزرگ وراهنما پیر مرشد .آتا؛دادا؛دده؛

 همچونی کلمات با نداردی معنیی تنها به خود است رابط کلمهداغ؛؛داق

ایست بطریق  مرکب هست . کوه را باشد . ونیز عالمتی داقی سیپ لداقیریف

 سوزاندن در بدن حیوان و غیره به عمل آید

 رو زیون. مینس دنیوزا سم ک؛ماق؛یدار

 چهار در. )اوزبه اوز اولماق(شدن ومواجه.  )دونمک()اوزگتیرمک(کردن

  دیگو وانید

  سود نه طرف هر ماقیدار بیآز ولیکئفلی 



 ی دار انی بو بولغانی نیدیص دهیرم بانیوئر

 عموما )دار(نامند را درخت زیون. عقب.  شتپگئری؛آرخا؛؛ دال

 عقاب زیون.  رهیوغ آب به رفتن فرو از امر.  )سویود(ندیگو را دیب درخت

  دیگوی فردوس.  ندیگو را

  پر دال شد زنبور پر هوا

د نگ   شترین نیآهن و تنی خ 

  دیگو وانید چهار در

  لهیا ناز تا اولور گلرنگ میاشی و دال میقامت

  نید لهیائ آرام اوزرهی نهال انکیت گل و دال

  ندیگو را نمک مغول لغت بهدوز؛دابوسون؛

 رهیوغ  ملخ که انگار. کرده حملهونیز.برده هجوم ؛بییبان؛داریدار

 رتیح درونیز شانه کرده است .. باشد کرده حملهی جمع دستهیی جا به

  دیالابرارگو

  بییبالدار ندهیائو اوشولی حاصل

  بانیداری ک بال و بلکه بالی هانس

 زنش سر  زیون.  نمودن خیتوب از امر زیون.  فردای عنی؛دا دانله؛دان

  تیب.  کردن

 میاحوال میمن لهای دان گئجه بو اربی

 ی اولد آخشام گونده بو ننیمحت وزی

للم مینس دنیوز از امر؛یدار  دور زیون.  ندیگو را ارزن زیون. (هست)س 

  دیگو وانید چهار در.  شدن

 قوتارمازی دورورلوقون گل ولای چریا

  ا س هانی اول بیی ائله لطف ریبی فراش صبای ا

 زآهنی ایست سربازان در رو کالهدبیلقا؛داوولغا؛داولغه؛

 سر بر جنگ روز کهها  ازبک معروف است که فقطجنک بر سر گذارند .

 اسکندر با دارای دعوا دری سکندر سد در.  باشد شکلی مخروط که گذارند

 دیگو

 یگونبذ اولماقی باروق تک وشگوم

 ی کس هر قویاردبلیقا اوزرهی باش

 هم.  )اوز گتیرمک(بکند رو.  )اوچراماق(شود دچاری عنی؛یداربغا

  .نثردیگو القلوب محبوب در.  )ا سمک(آمده مینس دنیوزی معن به نیچن

 یتیشسه مقامه بو که سالک هر

 یبغاردا نادن ولوث تینفسان لهیای ورد اضتیری وخلقت



 در وامالک  بزرگ قول زیون. )دنیز(ندیگو را ایدر مغول لغت به؛یداال

  باشد همتعلق انیلشکر رسوم و مواظب کهی وانید اتیق

  ندیگو را جنگ  تاتار مغول لغت بهدویوش؛داغار؛

 ارهیس سبعه در. زیون..  دوباره.  وباز.  نیهمچنی عنی؛ی؛داخیداغ

  دیگو

  سن عاشقی داخ سن سن عشق

  سن قیال گهیل عشوقهم  نهی

 اخودی

 ماسیا سو قطره قطره ندانیکانالریپ کونلومه

 اولور انیگری داخ اول نهیبع تک گوز مایحال

  دیگو کتاب مذهّب دروصف.  ندیگو وارراید؛ی دا

  ورد چرهیا چمن بو اولموش چونین گور

  الجورد هلیا آلتون وار چوی دا

 اخودی

 ی دلگشا اولموش میک عناصر باغ

 ی ات چار  اونون وارید و جدول

 پادشاه ملّو دختر مهرنازی  سکندر سد در.  است معروف؛یزیق دارا

  دیاسکندرگو به روشنک باره در و تعرض مقام ردریکشم

 ی زیق دارای گلدی قیال اونون

 ی اوزی اقیا لریائ روشن گوز که

  نمودن وهالک.  گشتناولدورمک؛؛الماقیدا

 نیاقیا ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. باشد کوهی معن به؛دابان

   سوزدور لنیدئ توپوقونا

  ندیگو را ق رخه د ملو؛یدابغول

  باشد سرخ که نر گنجشکز؛یداخ

 بود اسکندر معاصر که داراب داراپسر.  گریدی عنیداغی؛؛یداخ

  دائم شهیهمی معن به زیون.ه

  رهیغ و سنگ از دوواب دنیلنگآخساماق؛؛رغانیداش

.   رونیب زیون.  شودیم گفته هم ترازو سنگ به.  سنگ؛داش؛ تاش

 و آجر کوره زیون. اتفاق به و تیمعی معن به زیون. صحرا.  وخارج.  دور

 است رابط کلمه زیون.  ندیگو  خانه داش  آنهارا همه کهی پز آهک و سفال

  رداشیس کوکلتاش نداشیقار.  ولداشی مثل



ل؛داغال؛  زاده حرام.  رمککا.  گر لهیح.  بکاریفرداغ 

  ندیگو رای  آهن هیپا سهاناق؛یداغاق؛داغور؛دا 

  نمودن لیوتبد.  کردن عوضشمک؛یداکشومک؛دئ

  نوع آنائله؛داکلو؛

 از خودرای سقف ریزوغیره ی باراندگ موقع دری انگار؛دالداالنماق

  یباش کرده پنهان بارش شدت

  ندیگو را هالهل زهرداالق؛آغو؛داالو؛

 دشنام و وفحش.  قمار  کردن ادیز نرد و. شطرنجی باز نوبتداالق؛

فرا باشد که در بدن جانداران تصفیه خون کندوناسزا    . ونیز کیسه س 

 در.   ندیگو را بلد و راهنما زین.  کوچک شهر حاکمداروغه؛دارغا؛

  دیگوی سکندر سد

  نیعشرت قیل داروغهی تاپتدی ریب

  نینوبتی سار سرحدی ردیوی ریب

 که است واقع چاو شهر در که مغول کعبه نامما؛الیاالالمه؛دیداال

 راه ماه کی قیبال خان تا آنجا از باشد ختا جنوب شرق سمت در

ما اصلینده بو فرقه نین عالیم رهبری دینی سی اولماق یالالایضاحات دا. است

 دئمکدیر کی میرزه فتحعلی خان منجه سعف ائله ییب

  کنند طلب بدان را قوش انیقوشچ که باشدی پر؛یدالپا

  باشدی م عقب و پشت به اشاره؛دالدا

  باشد شکسته او بال کهی مرغ؛یدالداغ

  ندیگو هوارا وانقالب.  موجدالغا؛

 جانیآذاربا ضاحاتیا.  ندیگو را دوش و شانه مغول لغت به؛نییدانو؛چ

 ریلیدئ نییچ ندهیس تورکجه

 نشستن روبروی عنیقارشی؛؛دان کل

  کند رهیت هوارا که دیشد تند بادداوول؛

  ندیگو را دشمن مغول لغت بهقنیم؛؛نییدا

 آلداک مثل  شود واقع کلمه آخر در که است رابط حرفداق؛داک؛

 .آالق .ساالق انداختنی عنیسالداک؛  گرفتنی عنی



  دادنی بازی عنی آلداب چنانچه است رابط حرفداب؛

 ی التاز وی الپارس الباء مع نقطهی ب الدال باب

 )تپیک دویمک( دنیکوب نیزم بری پای نعید پسان؛

  گذارند اطفال ریبز درگهواره کهیا کوزهد پک؛

 دنیکوب؛مکیدپساماق؛دو

ب نکو؛   آمده هم رکابی معن به و. را گویند راقی  نیز قالتاق برگ د 

  کنند حرکت و پاگذارند که جوهاالن چوبقو؛یدا

 یالرا مع الدال باب

 در.  خوانندی عروس شیع جشن در که ستیای سرودتالال؛ درنا

  دیگو نیریش فرهاد

 عالال نادنیانی یلیا نین غیآر

 تالال درنای دوزدی اهل نشاط

 اخودی

 عالال دایاوراد غفلتدن

 تالال درنا ندهیبزم لر مست چوکین

م؛   آورند خوب شراب آنجا از ستیایی جاد رغ 

 نقطهی ب نیالع مع الدال باب

سن دری لیل از قبل که عرب دری دختر نامد عد؛ .  بوده همتای ب جمال ح 

  دیگو وانید چهار در

 رتیح عربی ا زهیمیائل کوپ نیم بییدئ اگر د عد نیجمال

 نیدال دن زلف لیق نظر انی هر گوروب نینی نیعی اوز

 یالتاز الکاف مع الدال باب

  دیگو نیریش فرهاد در.  نمودن وسکوت.  شدن ساکتد ک؛

 دک زمان ریب  دئمکدن نیتئل قارا

  تک قلم نیباشگلمه یین  میک دئسن

 پوشند لباسی رو از که کوتاه نیآستی قبا؛یکالی؛دیدگال

 االم مع الدال باب

له  فرهاد شدن گشته باعث که لیبخ و مکار زن نام المحتاله؛دله؛ د 

  دیگو نیریش فرهاد در.  شد



  زال رهیپ اولور که خانی پر دئمه

له ولوبای قد   دال یندهعصمت د 

  اونونی باش ده ریتزو منانج

  اونونی اشی دئمهی زایب صبح

 لهیا ریتدبی  نی قان ائل توکوب هم

  لهیا ریتزوی نیجان ائل بیآل هم

 شوه   ریت اوچونی جان الر خسرو

  شک   فرهاد کهی خسرود که دئمه

 اخودی

  بیفر تاپسان لهایی مکر و خانی رعناس دهر

  نهی ننیپر دکه بو انیعی  ل ائده مگری تان

  منیا اولدوم دنیمکر نینی لکیا فلک

  میلدیق محتاله بو طالق میک ندن

ی بازو بر جنگ روز در انیسپاه که باشدی م قولچاقی معن به؛یدالبا

  دیگو وانید چهار در. بندند خود چپ

 لهای اوناغهی دلبا اولور خماقیچ هیگو

  پرواز اول اولماز ممکن سهیا بو پر باالو که 

ل ه   ندیگو را تارکفل ق؛ د 

  ندیگو رای نیزم بیسیئرآلما؛د الغه؛

لت و؛   دیگو مجنونی لیل در.  است تاب شب کرم نامد 

  آلود عنبر سوار لهیا مکر

  دود بانیسال نهیگیدئش دلتو

 میالم مع الدال باب

ه مام     ندیگو را خانه نقاره؛د 

رق ب ق؛دم م   . شود واقع کوه دری ا قلعه مغول لغت به؛یقاپ رید 

  سخت وی آهن حصار از هیکنا

  قیعمن؛ید ر

ی م خوب آنرا ها خوار شراب ستیای مفهوم را لغت نیای معند نگ؛

 سوزونون (ک) هممشه زدهیم تورکجهی جاغاتا میزیب ضاحاتیا.  فهمند

  دیگو وانید درچهار. ریشلیدئ سوزونون (گ) دایسا چوخ نیری

  خماری نیی نوا ریشدیلمیق دنگ

  دنگ هدی ساق قدح ریب توتسون اونا

 اخودی



  دنگ بیلیق رتیحی نی لیخ اول چون که

 آهنگی سار هییارمن بانیلیق

نکانه؛  حتاجیما انجام سری برا خود انیم دری جمع باشدکه( پولی)زرد 

  دیگو وانید چهار در.  کنند میتقس شیع و جشن

  اوچون میدئد بیی سدهیا مفلس نجه

  دندکانه آرا نوچیا سیزی یاللیق

 الواو مع نقطهی ب ال الد ابب

 گرفتن کناره از بعد که ستیایی نوا حضرت برادر نام؛ابیآ دولت

 منسوب وزارت به خودی بجا شانیا  قرایبا نیحس سلطان وزارت ازنوایی 

  دیگوی سکندر سد در. کرد

 ی گوهر نینی کان میگوهر ایا

 ی اختر نونی برج میاختر ریمن

  سانی قاش اوزه حشمت اوج نجه

  سانی نداشیقار چرهیا نسبت منه

 اخودی

 مآب صدارتی اولدی اسمی ریب

  ابیآ وزارتی اولدی اسمی ریب

  ندیگو را منزل خدمه و زیکن؛دوک

وال     بوده اسکندر عهد در کهباشد  روانیشانو بزرگ نام؛ید 

 هنوز.  ستیای باق.  هستی عنیسرپاست.برمیخیزد.بلند میشود .دورور؛

 کلمات دمثلیآ کلمه آخر در که است رابط حرف نیچن هم. است زنده

 میزیب دورور ندهیس تورکجهی جاغاتا ضاحاتیا. قالدورور اولدورور

 ادای همان که  ناواقدور هاردادور رمثالیدئمکد دور زدهیم تورکجه آذارباجان

  اولور دئمک اخودی یک

  راست راست؛دوزو دوز؛دوبدور

  ندیگو را قبا آستر؛دونور

  )دوئاق(پوش سر زیون.  ندیگو را لبایرن؛؛دوداق؛دوداغ

 در.  زنند چوپانان اوقات شتریب ندکهیگو رای نئیک نوع ؛دودوک

  دیگوی ی رباع

 ی تورنا دودوک نیحز ریچاخی آج سبو قینیس

 ی هارای آلد غمی من ارانی مایهارا میمن

  لر گئجه ائدن انیپ بیچیا باده نلهیزیس

 یگونا هللا لوحشی های دیا گونلری اخشی نه



  ندیگو را سوهان مغول لغت به؛لماکیب دور

  شدن منتقل زیون ونیز سینه شما.. ودانستن.  دنیفهم از امر؛دوشون

  دانستم.  شدم متوجه.  دمیفهم؛دوشوندوم

  فهمدی نم؛دوشونمز؛یدوشونما

  فهمدی م؛؛دوشونریدوشنکا

  کنندصاف  را ناخن باآن که سوهانی نوع؛ییدور

  سوهانی عنی؛یچیپ دور

  گذارند رو بر زنان که باشددیمروار عقددورلوق؛

  هییدرازبک ستیای اوروغ؛دورمن

 در ستیای محال نام زیون.  ورگذارندیطی برا که کهی ادیص دامدوزاق؛

 قموقی فرسخ دو در داغستان

  زد خ.ی شد منجمد؛یدوند

 اریط.  آراسته.  نیراست.  تر درست.  راست سر؛دوزگون

  دنیفهم؛دوشونمک

  اعراجی عرب به ندیگو را لنگ مغول لغت بهآخساق؛دوسوغالن؛

 شودیم گفته

دویولمک؛دوکداماک؛دوکولدوماک؛گوببوللمک؛
  .زدن شدنشودیم گفته  قلب هیشبی صدا به  اوقات شتریب.  دنیتپی عنی

 و روغن داخلش کهی نان.  جیویساند ؛ للهب  ؛دوکماج؛دورمنج

 هنددی کس خورد به دهیمال وعسل خامه

  ندیگو را نارس خربزه؛دوکولک 

  یعروس وشادی  سرور زیون.  رهگ  دوگون؛

  شدن دهیچیپ؛دوالشماق

 دنیچیپ زیون.  ندیگو را پاتاوادوالق؛

  دهیتن بهم.  دهیچیپ درهمق؛یدوالش

  ندیگو رای جنگل آلوچهدوالنه؛



  کردن ا خم زیون. ناشنوا باشد کری معن به؛ید والن

 مجنونی لیل در.  کفتار جنس از ستیای نورجا نامدولتو؛. دولغو

  دیگو

 آلود  عنبر سورار لهیا مکر

 دود بانیسال نهیگیدئش دولغو

 وانید چهار در.  کنند دایپ رای شکار مرغان آن بایی صدادوکوک؛

  دیگو

 سکانسامیس گورر نیبالس هجر که قوش

 کونلوم رینادیاو ونوقوش لهیا دئمک دوکوک

  است عنکبوت هیشب که زهردار حشرهد ولمک؛

 مخلفات ریسا و کرده چرخ گوشت از ستیایی غذا؛دولمه؛دولما

 است معروف اشی زیتبر البته کنند درست

  ندیگو را تگرگ البته.ومملو.  پر؛دولو؛یدول

  شود ظاهر او از که ظیغل بخار.  ابردومان؛

  بزرگ ونقاره.  کوس؛یدومر

  نزنانید خ. ی کردن منجمددوندورماک؛دوندرمک؛

 )دوئان(بزند خی آنکه.  ندیگو را ساله چهار اسب کّرهدونان؛

  پادشاهان کوکبه نییآ وی آراستگی عنی؛دوناغه

 را گویند دهیرس مین وحبوبات.  رس مین وهیمدونبول؛

. تزیین کردن .آراستن . ردیف  داشتن طاقت.  کردن تحمل؛دوزمک

 نمودن

 البور الهاء الدا باب

  رودیم بکار رهیغ و درختان حرس جهت باغات در کهی داسدهره؛

  ندیگو هم تاق اورا زنند انیپا چهار دهان در که لجام آهنهنه؛د  

 یالحط ایال مع نقطهی ب الدال باب

.  نکردن ریوتقر. هست .نگویید نکفتن از امر؛زین ز؛دئمهیمانکید

  دیگو وانید چهار در

نبک سمندری نیی نوا بلبل ئمه ییزد  ارو د 



 یسوزخسروی جام شعله چرهیای نظم

 هم دئرالر. است کرده ریوتقر.  است گفته؛ریبدییتور؛دئ بید

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو

  تکی نجیا ّدر اولوب میاشک ندانیقاش وی زلف گوزو

  عدن ّدر اونو ررلیدئ دن وجه اشبو خلق

  دیگو وانید چهار در.  گفتن بخاطر.  گفتن وقت دردئمکده؛ماکدا؛ید

  دوشدو مایادی یلئب دئمکده زوناو نیآغز

 الیخ اوزوئرر آرا نکتهی واقتی آ

 لغت به زیون.  است کرده ریوتقر.  است گفتهب؛یی؛دئ بیب؛دئید

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را منصب تخت و  جاه مغول

  آسراسون وکونلون گون تک من مدهیهجر شیمیا بیئد

  گوز قصاب کونول خارا منه وخدوری میکی وا

 اخودی

  بلبل چارک توتوبدور گل بالش چار بدوریسال

 اورنک ممه لیئا مشرف گل بیریچیا شه اول سودا نه

 هست نزدن دم و نگفتن از امر.  نگومانک؛دئمه؛یمه؛دید

 ییبگو اگری . بزن حرف اگر سانک؛دئسن؛ید

  میگفتی عنی؛کیدوک؛دئدید

 وانید چهار در. دیبگو تواندی نم؛لمزیب هییبولماس؛د سهی  د  

  دیگو

  نیریب ائدسن فرض قسم وزی ین موهوم نقطه

 نهیمقدار نینی آغز وخی اونون وار لمزیب ائده

در دم گفتن .همینکه . گفتن موقع در؛ تک نییئک؛دیکاندید

  دیگو مجنونی لیل در بگوید.

 یائتد چاقدا نییئد و ندهیائو اول مهوش

 یگئتد ائوده اوندا وبیقو نیگ نهیکو

 دیگوی سکندر سد دری . گفتن؛ی ل کولوک؛دئمهید

 دئمز اوزگه دنونسوز نیچ خردمند

 ماسیا ئمه لید هم نیچ وارسای ول

 دیگوی م؛رییئدور؛دید

  میگوب سام؛دئسم؛ید

  زدن حرفی کس وبه.  گفتن از امر؛ی ل هییئ؛دیکالید



  دیگوی سکندر سد در.  باشدی پندار وی .وحت. الالی معن بهکان؛ید

 باخمازی سار شه اوندا لیسا ره میکی رید ومغ من

  وب نیرکیا دن شوکت ای وب دن ممتیه خیشی ا نیکیا

  گفتن موقع تا؛ یل هییئ؛دیالیید

 فراوان.  انبوه مغول لغت بهچوخ ؛آرتیق؛بول؛رسون؛ید

 اریبس

  دیگو محبوالقلوب در.  کننده ریوتقر.ندهیگودئییجی؛؛یکوجید

  ریلیق اریاغ سنده ئییجید سوز االنی

 ریلیق خار تک خزفی گوهرن اول که وچونا نه

 را گویند قیآالچ دورهی چوبهام؛یرید

  ندیگو را قیآالچ؛یویا میرید

. بکنند برشته رهیغ و گندم مثلی انگار.  شده برشته دانه؛یرید  

   زنده را گویند )دیری(ونیز

 ضاحاتیا.  ستادنیا راست.  کردن نگاه زیت زیت؛کالشماکید  

 ائله بعث جرو ننیریب ریب نینفری کیا للشمکیکید ندهیس تورکجه جانیآذاربا

  ریلیدئ نهیگ مه

  دیگو وانید چهار در.  کندی م ریوتقر.  دیگوی مر؛یر؛دئید

  نینیی نوا آچاسان کونلون ائله  مطرب

   دانیفراق ریئد   اول دانیعراق دئسم من گر

  اخودی

  واری خال نینی مردم گوز لهای نیخال میدئد چون

  واری حال هم زیس نقطه سن رید خال میک اولی دئد

  دیگو وانید چهار در. دیگوی م ایآ؛یرمییئمو؛دیکاید

  زاهد منهی نفع قدح و جنون ریلیق

 ا بله سه لمهیب ونوسوز بو یه لبهیتئییرمی د

.   برانند و بزنند اند شده سوار کهی وانیح هر باتوءالردی؛ار؛یید

 .نثر.  دیگو خیمشا ذگر در المحبته مینسا در

 جاقوران اوت مجلسدهی دیا شوخ وی اشلی کیچیکی دیا اروی مغنی ک اول

  توءالردی نیاقیا بینیم نونایبو نینیزیعز اول.  بیجرایس

  دیگوی مدئییر؛؛ریید

 میگفتک؛یک؛دئدیدید



  صحبتم.  حرفم.  گفت خواهمکه  وآنچه.  امنی گفت؛ میگ کوم؛دئمهید

 ییبگو ؛ سانک؛دئسنید

  دییبگو اگر؛زین ز؛دئسهیسانکید

 در.  گفت خواهد آنچه.  صحبتش.  حرفش؛ یس ؛دئمهیکوسیید

  دیگو ارهیس سبعه

 ی مدح الر شاهی سئمه د چون

 ی اول دئمک روان بو نیمدح شاه

ی بیترکی معن. باشد نوح ابن افثی ابن خان آلنجه پسر نام؛یباقو بید

  بزرگی عنی یباقو  منصب و جاه و تختی معن به بید

.  تهسجبر زیون. باشد مانند و مثلی معن به.تنها. واحدتک؛ک؛ید  

اال  انون تک . منیم تک سنین تک وط است مثل حرف راب.  تپهی . وبلند

  دیگو وانید چهار درآخر .

  اولور دور چرهیا حسن لهیا نیرخسار طرف

  تک رخسار اول اسرمیا گلزار که بودور راق طرفه

 اخودی

  صالح و هدز   سن لهیدیی نوای ا

  تک آسرا هم نوکونلو و وگوز

 لباسی باال بر جنگ روز در که کوتاه نیآستی قبا؛کلهی؛دیکالید

  پوشند

 ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیای . حت و.  الالی عنینجه؛یکید

 ( اولورگفتن وقت تا)ی عنی نجهیئد

 کردن وتامل.  دنیوشن.  دادن گوشنلمک؛ینکالماک؛دید

 را گویند ی قرآن اتیآی وقفها زیون.  وتامل.  مکثی نمع به؛ینقید 

  زدن حرف.ونیز شدن گفته؛ لمکیلماک؛دئیید

 محاسباتنیزو.   خانه ودفتر.  حکام و  پادشاهان حضور و رهی؛داوانید

ی معن به زیون.  ندینمای آور جمع نوشته آن در خودرا اشعار شعرا کهی دفتر

 جمعی فارس با به.ی ودادخواه  محاکمه مجلسهمچنین و.  ریدب و ریوز

  ندیگو را  نیاطیش

  وزبون.  بالی معن بهکلش؛ید

 گفتن بقدرنیزوی . گفتنی عنی؛ یل ؛دئمهیکالیلید



  کردنمان زد وگوش.  گفتنمان.  حرفمانز؛یمیی ز؛دئمهیکومید 

  وحرفش.  گفتنش؛یس ؛دئمهیگوسید

  گفت وچون.  گفتن محض به؛کاج؛دئجکید

 ونیز بوقت گفتن . گفتن وقت ؛تای لیئد؛یلی  د  

 و سبعه در.  نمودن ریوتقر.  گفتنی برای عنی؛ گه کا؛دئمه ماکید

  دیگو ارهیس

  کونلوم هوا ریلیق گه مهئد سوز

ل ک   کونلوم نوا لرید ندنیائو م 

 االف مع القرشت ءالرا باب

 توران در  صریق روم دری کسر عجم در و ندیگو را هند پادشاهان ؛یرا

 تبعّ  منی ودر(کرالی )راک تاتار در و شاری گرج در خاقان نیچ در خان

  دیگو ارهیس سبعه در.  ندیگو

  ستور و  صفت بو آرا کلک

 فغفور اگر هندی را اگر که

  اخودی

 ی فزا جان باده سوموریی نوا

لّون شیقالم که  ی را خاقانی م 

  سومور ساغر شاهانه ردهیب ادب

 بویورسوزی اولد گرم چو نیدماغ

 رتیح در چنانکه دیآ حروف آخر در است رابط کلمهراق؛؛راک

  دیگو البرار

  قرا زیدالو عشق میک نجه هر

  قرا زیت آرا کونلو لیا اونو عشق

  ندیگو رای کوه قوچ یفارس در

  نداردی خاصی معن.  هست  نسبت و رابط حرفراب؛

  دیگو البرار رتیح در

  طرب ریعب و مشک آرا نکیکو

نده اولوب تیا وزی کونلوده   راب گ 

 وانید چهار در.  دیآ کلمه آخر در  هست ونسبت  رابط حرفنک؛یراد

  دیگو

  سنه ریتدب نهی ندیا نکیراد لبهیت کونولی ا

  سنه ریزنجی لمالیق گر زلفونی پر اول



 رابط حرف کلمات نیچن همم؛ی؛رادیراد؛راما؛راکا؛راد

  وار وانهیدی معن به کرا لبهیت مثل ندیآ کلمات آخر در هستند

  دیگو وانید چهار در.  است رابط راق؛کلمه

  خوبراق ندنیریربیب  ن وعشوه وناز  جمالی ا

  راق مرغوب نیکریپ اوندان مرغوب نیقامت

  دار النقطه و الحا مع الواو باب

ی فارس با لغت.  غ صه غم زیون.  وچاک.  رخنه. شکاف؛ خر   خر  

  دیگو وانید چهار در.  است مشترک

  رخدن رخدنی ندیا دور خط خط که یخط

  رخ رخ اول اولوبدور میک ونیبو نییئد رخدن نه

 اخودی

  دور ایگوئی  ردیگل گوزمهی الیخ

  رخ رخ سرشکدن دور بواول ولی ولی که اوزوم

 الواو مع القرشت الراء باب

 زیکن گرفتهی ریاس به اسکندراورا که بوده دارا دختر نام؛ روشنک

  دیگو دارا تیوص در.  کرد خود زن عاقبت

  میمن دور میزیق میک روشنک هنی

  میمن دور زموس نیم بار بوگوندن

  بود دارای دعوا در که  اسکندر قوشون نامدوس؛

 دوئاغیاخود  دواق ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  زود دواغ؛

 وکاورت ریب اخود. ی ریلیدئ قاپاغا والنیقو نایزیآغ نیریتند ریدئمکد اورتوک

 دهیس عنعنعهی قاپتد دوواق ریب گوره اونای ک للراورت   اوزونه نینیگل راقاوال

  دیگو نیریش فرهاد در. وار

 آت لریردیگتی روان میکی وردیبو

  بات لریردیگت نیاشه ورجاقیبو

 االالف مع  النقطه الواو باب

 در.  زلف ازی عن. ی است  محبوب زلف از هیکناتئلیندن؛؛نیدیزاغ

  دیگو نیریش فرهاد

  آهنگ و افغان ندهیال  زاغ بیلیق

  دنگ میشدیکس مگر تئلیندن که

  است مشترکی فارس با لغت  باشد نمک هیشب کهی کان جوهرزاک؛

 الواو الزاءمع باب



  باشد نردبان مغول لغت بهزنکو؛

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را کوچکی  شتکزورق؛

  آرا حونیلمزجیئا ریس گونش اول چرهیا زورق

  آرا دونی د گزر چرهیا هاللی سعد اختر

 اخودی

  رو زیت زورق بیگل وزی نهی

 رویگ صبادن اوزره سو بین لهیائ که

ل   و نرم مغول لغت بهیوموشاق؛زوالن؛   نییم 

 ازی آدم دهان کردن پر از هیکنا لوپوق؛لوپاق؛زونبلوق؛

  دهد صدا زنند که هواست

 یالباءالحط الزاءمع باب

  ف رز؛ لدج  ؛گرنیرک؛زیز

به عمل بافته ایست از ساقه های یک بوته علف  انداز ریز؛لوی؛زیلیز

 آورند

  کوتوله.  ندیگو را قد کوتاه شخصقیسسا؛گوده؛؛قیلیز

 االالف مع نقطهی ب نیالس باب

.  ننمودن حذر.  نکردن خام الیخ.  نکن شهیاند؛ نمهینما؛چکیساغ

  دیگو وانید چهار در.  نشدن ومتذکر

  میک الله نمایساغ انیهر مهیقبر شیلمگ اری

  علم رموشیوی اوتالر رتیغ آرتارسای ضیغ

  اخودی

  هللا با مغبچهی ا من مشعوف دن باده نمایساغ

  مغمونی من شیلمیقی س فتنه نینیگوزلر اوسروک که

 وانتخاب.  است دهیگز برشمارش کرده است .؛ بییالب؛سایسا

  دیگو وانید چهار در.  است کرده

 قرا دنی توتون  میآه مودور کاکل مودور گل

  قارقار شیآلم بییسا دنیچیا الریاوتاغا ای

 الیخ و شهیاند.   شده مواظب.  کرده حذر؛ بینیب؛چکینیساغ

  دیگو وانید چهار در.  کرده

 بینیساغ ده مجلسی ن میاکوتمی قان قدحی ا

  نییآغال خندان گلبرک اول باده  گلگون چکسه

  اخودی



  اولماقی س صدقه تک ونیقو  مجنون آرا دشت وخی عجب

  ندانیقطاری لیل بینیساغ گورسه ناقه ریب هاچان

 وی آدم شدن ضیمر از هیکنا  شده زردب؛یب؛سارالیسارغان

  دیگو زمستانی سخت دری سکندر سد در.باشد رهیغ

  صبا مینس ایلنی الیبسار چون

  گور اوت داسامانالر اول اولوب

  است کرده وشمارش.  است شمردهب؛یی؛سان بییساناب؛سا

  دیگو صنعان خیش داستان در ونیز آویخته است.. دهیافشانب؛یساچ

  باز عشق خیشی آلد ناکام کام

  دلنواز اولی دیا توتموش میک نهی مئ

 ی چاغ ائدن نوشی مئ اول اشک بیساچ

 یداخ  ماندانیا اسالم نیال وبیوی

 اخودی

  جواهری بس بیساچ لهائ چون

  ظاهر نکته بو ولوبا  اوندان

.  شودیم گفته کیتاج و تات به ترکان انیم در فهیوطا لیای عنیسارت؛

  نثر. دیگو ریاردش حسن دیس وصف در سیالنفا مجالس در

  میشدیم گورمهی شیک راق تمام اوندان ندایآراس سارت و ترک ریفق بو که

  دیگو هیوقف رساله در زیون

  مهری آسد ندایوانید ترکی ریب

  مهری باسد ندایوانیا سارتی ریب

 اخودی

  الری اخشیگلیر بو گرچه غه سارت

  الری اخشیاولور ی اخشی هم هودترک

 زیون.  است کرده دعوادویوشوب؛؛بیساواشوب؛ساواش

  است نموده وجدل جنگ

 هست  کردن خنک زیون.  نمودن سرد از امر؛ساووت؛سوئوت

  دیگو البرار رتیح در.  را گویند شهیاند و الیخنج؛یساغ

 نجیساغ لسانیقی سار مومن و کافر

 ئشد   کونلون بونون نه و شیاپی اونا نه

  ندیگو را کش سر و رمندهقودوز؛سارچ؛

 چهار در.  شد خنگ و سرد نکهیهمی عنیساووغاج؛سوئوجاق؛

  دیگو وانید



  جفا ائلدن سنیچکم سنی رید تایی نوای ا

  چکیلیر غوغا بو نیعشق هنگامه سوئوجاق

 ابجد میج با.  ندیگو را سویگ زیونونیز آویز کردن..  افشاندن از امر؛چسا

  دیگو وانید درچهار.  پزند نان آنی رو آهن از باشدی آلت

 واردور میک دانیاحوال اوز ساچ  ندامت اشک آچ گوز

 داشلیق ولونی آخساق نیآت رهیخ گوزون رهیت ن گئجه

ی رانگادوزه لیر؛یاخجی اولور؛؛ریساقالور؛ساغال

  بشود خوب حالش ضیمر و.  باشدی بهبود به رو رهیوغ زخم

  فکندیب خواهدی م زیون.  فکندا خواهد ؛ساالدور؛ساالجاق

 چنانکه وهمی . انداختنی عنیسالمالی؛سالینمالی؛؛کیسالغود

  دیگو وانید چهار در.  ندازدیب

  لماسیسا نیقیطر هجران دااورتا شوولما اری

  تکانان قوز همی لیخ ومکونل و جان و وهوش و عقل

 حذر زیون.  من  شهی اند و. من الیخی عنی؛ مینجینغوم؛ساغیساغ

  دیگو وانید چهار در.  بشوم متذکر.  بکنم

لد   تانک نه خود نغومیساغ ونیکو اونون اولسام آرا خ 

   اری یمآوان و منزل لیا لمکیائ چرهیا غربت

 زین زدن ریشمشی معن به. باشد اوغوزخان ابن خان داغ پسر نامسالور؛

 هزارخانه هفت که هیترکمان ازی ا فهیطا نام زیون.  اندازدیم  نیچن هم.  آمده

 ابن خانی تول به منسوب  خودرا  دارند سکنا شهد رود کنا در بوده وار

 شان و ندیگو خان سالور به ملقب خانی تول اورا و دانندیم خان زیچنگ

 دری فردوس ستیای شهد رود همان نیشمارندای م برتر نیریسا از خودرا

  است کرده فیتوص شاهنامه

 همی اهل واناتیح زیون.  باش حذر بر.  کن شهیاند.  کن حذر؛ نیساغ

.  باشد ده ریش واناتیح از هیکنا.  )ساغین(شودیم گفته بز گوسفند کاو چون

  دیگوی مثنو در

  اوالن مغرور هیایدن ملکی ا گل

  ناوال ومسرور  مست دل ذوقی مئ

  نیساغ بالسن دام گرفتار

  نیساغ اژدهاسن ردمیاس

  ائدر گرفتار قبره دامی سن

  مارائدر خانه نیس کاسه نیباش

 وانید چهار در.  است شده شمرده؛ریبدیلیتور؛سا بیبالیسا

  دیگو



  میک نییسورمای نینقد مینید و وعقل اسالم

  رید بیلییسا چرهیا رید  ی ارو بو یندهوجهی مئ

 حذر و. کندیم تصور و. دینمای م شهیاند و.کندیم الیخی عنی؛نوریساغ

  ندیگو وانید چهار در.  نمایدی م

  جان آزرده اوالری ک اوندا زامان هر اوتوندان هجر

  المثلی ف مسهیک ده دوزخ جنان باغ نوریساغ

  اخودی

  دور میداشی باغر نیرمید   گلسه ناد داش اول میک ویوشت

  دور میاشیقو میک نیم نوریساغ رجکیگ هیسا کدنیائش

 .شمارش میگردد شودیم شمردهر؛یلیسا بالوریسا

 مادر که شودیم گفته( قوپوز) ساز آلت به زین و.  اریط و آمادهی عنیساز؛

  استیدنی سازها

 وانید درچهار.دینمای م معطر.  کندی م وپراکنده.  افشاندی مساچار؛

  دیگو

  رآچا اوزی اپارگهی اوزی گهی بهار نیساچ

  ساچار مشک نادیتاب اپاری که دور زلف نه

 اخودی

  ساعت هر که  ندنیتاب باده هللا هللا اوزدور نه

  لر نینسر اوزره گل ساچار گل اوزره رل نینسر آچار

ی نهال  ارکهگان.  است نرفته فرو.  است نشده نصبش؛یلمامیسانج

  است مفهوم آن عکس بر جمله نیا بکارندی جو کنار به کاشت جهت

 دنیگند از امر زیون.  کند حرکت گله شیپ شایپ که ندیگو را ب زگئچی؛س؛یسا

  دیگو مجنونی لیل در.  آمده مهتری معن به زیون.  باشد شدن متعفن

حل ندایقیلی سیسا   فال بیریو ز 

ربال ندهیال لهیا دسته گ ز   غ 

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را غبغبساقاغ؛

 ندایاغیا نیمیس نیسن تاپسان اگر ق رب تک بقا

  نایاغیا  لسمیب اولمازدوشه امانی چیه ائدن کیم

 فرو رهیغ ای یآدم بدن بهی  سوزن وی خار انکارق؛یق؛سانجیسان

  برود

 گوید القلوب محبوب در.  ندیگو را بازها فضله ؛قیسانکغ؛سان

 هسه تمی یگوج نینی توغدار کا تالکویا

 بولغار اون لهیای سانغ



 . ونیز چیز پیچیده شده را گویند ندیگو را زرد رنگ ؛یسارغ؛یسار

  القلوب محبوب در. گرفتن عفونت.  ندیگو را دهیوگند  متعفن زیچغ؛یساس

 ی گ لهیب نیشاهی مسکن شونقار

  وسوموگ  قوخموشاولوی مقامقوزقونون 

  دیگو نیریش درفرهاد.  زانیآوسالداک؛سالالق؛

  قآلدا واندانیا وبیسو سون غوندانوی

  القسال ااوت اخودی یاسو انی ریب رهه

 زیون.  بدنی سالمت ساق زیون.  ندیگو را راست طرف به.  راستساق؛

 بیت.  ریش دنیدوش از امر

  خراب میاحوالی ساق گلرخ مدایآلن ولماساا

  کباب میباغری مئ و جام گلگون دا میساق  سهیا وخی

  . ونیز نصب نمودن کردن شانیوپر.  افشاندهساچماق؛

 در که  باشند وار خانه هزار دوازده هیترکمان از ستیا فهیطا نام؛سارق

 مرغابی دست باال گوهستان از مزبور رودخانه دارند سکنا شهد رود کنار

 آن از سالور و سارق فهیطا  رودیم فرو نیزم به قپچاق دشت در شدهی جار

 کهت ترکمان.  دیآی م .جان شاه . و.مرو. به آبی  ادیز کرده زراعت

 آن واز باشندی م ساکن مرو در باشندی م خانه هزار پنج دو ستیب که(تکله)

 نیقاجار خانی فتحعل رزهیم.  ضاحاتیا.  کنندی م زراعت مرو در آب

 بیازی خانوار نیم 09 نیریب اوالراقی فرقل ننیریربیب بوسوزی ازدی

  گتیردیم. منده عین یازدیقی سوزو  بییائل اشاره خانوار نیم 91 نیداکیآشاغ

داق؛ ساقداق؛ساداق  درست ساداق کلمه اصل البته ؛س دق؛س 

 ای و چرم از ستیای مانند سهیک.  است ریتی جا که ندیگو را ترکش. باشدیم

ی جا درآن  کانهارایپ انداخته دوش بهی جنگ مردان سابق سازند رهیغ

 دادندیم

ی انکار.  دادن هوا بهی عنیسوئورماقین؛؛ نیساوورماق

.  بشود جدا کاه از دانه که اندازند هوا رابه  رهیجووغ و گندم دهیکوب خوشه

  دیگو البرار رتیح در

  نیسالماق اوت کهخاشا بو نجه

  نیسوئورماقی نیتوپراق بو نجه

 زنان انگارنصب نمودی.ی . نمود شانیوپری . افشاندی عنی؛ نیساچد

  دیگو نیریش فرهاد در.  اندازند گردن بر خودرا زلف

 ی نهان ظلمت خضروش میک چوکین

 ی گان زنده اول نیقید ساچ دا اولوس



 حذری . کرد تصوری . نمود الیخن؛یندیک؛ساغید نیساغ

  دیگو وانید چهار دری . نمود

  دامیآغز نیردیکدیت گوزگوسون وزا اول ضعف نیندیساغ

  سبو دورقوزدون که ایگوئ لهیا وجه بو هنی میدیا اولوب

 ویی . نما وتصوری . کن الیخ اگر؛نسانیسانک؛ساغ نیساغ

  دیگو وانید چهار دری . بکن شهیواندی . کن حذر

 یسار گلشن اول اوتسن میک بولوتی ا  میتوتارد گوز

 ریب آغال فراوان چکیب سسی نزیب سان نیساغ چون

ی زیچ باد به از هیکناتک؛ ؛سوئوران کیساوورغود

  دیگو صنعان خیش داستان در.  دنشیپاش مثل.  ستیا

   تکویران  خارا هکوکسومیل اونوب

  وئوران تکس توپراقالر مایباش

 شهیاند.  نکن تصور.  نکن الیخ؛میک نمای؛ساغ لیماغ نیساغ

  دیگو مجنونی لیل در.  نکن حذر.  نکن

  خم سن لهیای انیر له طاعت

  کم ده فسق اونو سنمانیساغ

 اخودی

 ی آهنگ مجاز رسانیلیقی ندیایی نوا

  خراسانم عازم میک غیالما نیساغ

.  دنیگرد دهیپاش.  شدن باد بر از امر؛ل؛سوئورولیساورولغ

  مصرع

  لاو برباد دون دهری ا نگون خرچ وئورولس

  دیگو وانید چهار در.  کندی م شمارش و.  شماردی م؛رییو؛سایسا

  نید وئرمه گر وکونلون بلبلی ا ندهیس گولگه غنچه

 یدنیا اوالرمو خار وزی یریسا گل هر نایباغر

 چهار در.  ساختن مضطرب.  کردن اضطرابونیز امر از.ندازیبسال؛

  دیگو وانید

 ی مردم گوز ضرر تاپماز میک چرهیا میاشک بحر

  واری سال اونون انندیستانین کیپریک ایگوئ

 دهیگز بر از هیکنا و.  دهش شمارشی عنیش؛یلمیساش؛یالنمیسا

  دیگو وانید چهار در.  هست شدن

  میک لمایق طعن قیل وفای ب وجود با هد زمانه

  شیمالنیسا دایباب وفا و رسم دننیاهل زمانه



 حذر وبر.  انداختم و تصور و شهیاند و الیخ بهی عنی؛ندوردومیساغ

  دمیباوران زیون. کردم

  کردنی وحالج.  زدن را پنبهی ن چوب با؛ اماقیسا

 تصور و .بنمایمحذر ونمایم. شهیاند وبکنم. الیخ اگری عنی؛نامیساغ

 دیگو وانید چهار در.   بکنم

  بیع ائتمه نامیساغ تکی نی ائتدی شام هجر

  غلوی لدیق ده گئجه لیقراناقی حس بصر میک

  اخودی

  گه گه سنبولون چانیپ دهیملای دیوارا میک اول خوش

 وفا نامیساغ چون اونو دامیباش دوالشار توتونلر

 نیآگ عطر نصب کردم.. کردم شانیپر.  افشاندم ؛میساچد

  دیگو وانید درچهار.  پاشاندم. ساختم

  دانیراغپتو وفا مهرو میک نجه ائللر میتاپماد

 اریش بیائد لهیا کیپریک دنیاشک میدساچ دانه

 ی ندازیب  دسته را لیب ای یبکن سوزن به را نخ انگار؛ساپالماق

  .به دسته بیل غیره هم گفته میشودندیگو را نخ؛ساپ

 اریش نیزم کنند نصب آهن آن سر بر یست ا یچوبچنگک؛ان؛یسا

 کی در توران در ستیای محال زیون.  )سوپاند(فالخنی عنی یفارس با  کنند

  نانیسمرغی فرسخ

ونیز  را باشد جانداران بدن غضروف؛رجکیساپارجک؛گم

  ندیگو را نرم استخوان

 .  زرد و زردی عنیق؛یسار ؛ساپی سار ساپ

  کنند دیص بدان رای ماه که هپنج شکل به زهین و حربهقون؛یسا

  ستیای فروش لیوسا از هیکنافروختیم.؛قیساتقان؛ساتد

  دنیخر پول بهی زیچی عنی؛آلماق نیآلماق؛سات ساتقون

  ندیگو را انگشتان سر تا ران تمام. فروشندهی عنیساتان؛

 تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیای . فروش دست و دلاللی عنی؛ینجیساتق

 (فروش آدم )ریلیدئ ساتانا آدام اوالراق قیآزارل مردم ندهیس

  کردن زیخ وجست.  دنیجراماق؛جهیس؛ساچراماق



  بگسترانند کهیا سفره زیون.  شمیابر و نخ از و شهیر. سویگساچاق؛

  ندیگو رای شمیابر سیگ؛قیساچل

  دیگو وانید چهار در.  باشد خنک مینس دنیوزسللم؛؛نیسالق

  ل لمینس   دوری دمی سیع شودورون دوریی سو وانیح

  شیائتم خرام که ایگوئ میجانانی سار بستان

 کشکرکی فارس به دیوسف اهیس کالغ جنس از ستیا پرنده؛ قان ریساغ

  دیگو مجنونی لیل در.  ندیگو

  زقانیس بنفشه ریلیق گون دونن

  رقانیساغ دن مشک لهیا کافور

ونیز نصب . شده شانیپر.  دهیگرد افشان؛النیلغان؛ساچیساچ

  دیگو وانید چهار درده .ش

  نهیبع اولوب بیی ترله که واوز عتدنرس ندهیوقت خرام

  زنبق صفاو النیساچ اوزه دیخورش سهیا وخی شبنم اوزره گول

 وانید چهار در ونیز نصب نمائید.. دینکن شانیپر و افشان؛ نییساچما

  دیگو

  مازیقو نیقساچما دهری ینیگوللر باغ بو

  نیباخ هیوفای ب چرخ گورونی نیلی خزان

 عروس خانه به داماد خانه از کهی اجناس.  باشدیم نثاری معن به؛قیساچ

  فرستندی م

داق ساداق د ق؛س  .  راستیتی جا که باشد ترکشی معن به؛؛س 

 وشیدو ریب چاغالردای اسگ دوزدوری اولماق ساداق بوسوزون ضاحاتیا

 ندهیگونلر وشیود بیدوزلد زاددانی ریآ اخودی دهی در اوالراقی اراقی

  ریدئمکدی قاب اوخ ندهیاصل الریاردیقو اوخ اونا بیسال نهینلرییچ

 داده تکانی عنی ترپنمیش(سیلکه لنمیش؛؛سارساماق

  دهیجنب ؛.  ندیگو را رهیغ و نیزم دنیلرز زیون.  شده

  دنیچیپ گریکدی بهشماق؛یسار

 افتظر کمال با راآن هیشب  را گویند که زنان پوش سویگ؛آغوج سار

  دوزندی م

  )قودوز(ندیگو را کش سر و زننده سارج؛

  ندیگو را مجمع و مجلسیغیناق؛؛ سارده



 را الهیپ و غرابه و جرعه ته؛سارقوت؛سرقوت؛سورقوت

  دیگو نامهی ساق در وانید چهار در.  ندیگو

 اخان توت بیریو باش ریب ورهد

  ناسامای ب من روئ نیسارقوت

  یملیق مست لهیا سارقوت اول مواوزو

  یملیق وستیپ ندهیبزم خانی سوزون

 فروخت؛ی؛ساتدیساتت

  شنده فرو؛یجی؛ساتیساتقوچ

  ونیز انداخته شده.  شده انداخته؛سالقو

  ندیگو رای فروش خرده بساط؛سارکه

 دهیچیپ خود رامونیپ درختان ای علف به باشدی هرز علف؛قیسارماش

  ندیگو هم عشق علف اورا.  خشکاند به آنهارا

 بر و انتخاب.  شده شمارشسئچیلیب؛؛بیلیب؛سایالنسا

  دیگو وانید چهار در.  شده دهیگز

ذرا نیریشی لیل   عجب نه وه الریوارد ع 

 ئچیلمیشس سان بیقال سن میک سنه واله میاولماق

ونیز نصب می .  کنمی م شانیوپر.  پاشمی مساچارام؛؛نییساچا

  دیگوی لیل فوت در مجنونی لیل در.)سانجارام( نمایم

  نییآچا سنبلون مرغوله

  نییساچا نیریعب هدعالم

 ستیا پرنده  زیون. را گویند جوانب و طرف سمت زیون. زرد؛یسار

 سلطان.  مازندران در ستیای ماحال زیون.  شندیگو سار که دار خال اهیس

  دیگو خان دیعب

  روان سروی ای سار دیعب ائدسن خرام گر

 ینسن وسونب پا خاکی جسم دهریب کونلو جان

 بروز اسب بدن در کهی زخم نام زیون.  ستیای شکار پرنده؛ نجهیسار

  دینما

قانی ی  ناخوش؛غیآر غیسار   ندیگو را ر 

 گویند جغد ازی نوع؛قوش غیسار

  هییازبک از ستیای اوروغ؛ نیپوستی سار



  یزرد به لیما رنگ؛متولیسار

  ندیگو رای ماه مارایالن بالیقی؛؛قیبال سازار

.بوی تعفن  برداشتن وعفونت.  شدن دهیگندقوخماق؛؛قمایساس

 گرفتن

 متعفنقوخموش؛؛قیساس

 دنیدوش؛ساغماق

  شدن دهیدوش؛لماقیساغ

  شدن اریهوش زیون.  آوردن بدست خودی تندرست؛ساغالماق

  ندیگو را ضیمر بردنی بهبود به رو؛لتماق؛ساغالتماقیساغ

  ندیگو را اردگی وباد. مستحفظجان گودن؛؛ یساغچ

ف ل؛یساغر را باشد شدهی دباغ که رهیغ اوالغ اسب  کفل پوست زیون. ک 

  گویند

  دهنده ریش نیهمچنی . ن دهیودوشی .تندرستی عنیق؛یساغل

ر  میتی ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. باشد ا ه م گرکهی عنی؛ساغ 

 )ساغیر(.ونیز میدوشدسوزدور لنیدئ اوشاغا

  میفروخت؛قیساتتوق؛ساتد

رتک ارز قبیل گوسفند ت اکنه ایست به حیوان؛نهرک  یچاقق؛هساغ 

  د نبکشی در نمی آی با سر انگشتان خود چسبیده اگرغیره 

  یرس حساب. باشد اعداد شمارشی معن به؛ماقیش؛سایساغ

 دیسفی شانیپ اسب؛ساقار

  ندیگو را خیمر ستاره؛تیساق

  ند . ونیز پرت شدن از جایی را گویشدن انداخته آتیلماق؛ساکماک؛

 زانیآو زین.  عشوه و ناز به دنیخرام؛ساالرنماق؛سالالنماق

  باشد معلق که ن هستشد

 وانید چهار در. آمد در شمارش به.  شد شمرده؛یلدیی؛سایقالدیسا

  دیگو

 کنیا رمزیگ آرای رید فنای نقد نید و عقل



  نهی یلدییسا ولوندای لر مغبچه لهایلی مئ

 ازی قو پادشاهان که باشدی زر آن و.  باشد خراج و باجی معن به؛ساو

 را خالص زردی  طال زیون.  صد ودر. حصه زین و. بستانند فیضع شاهان

  دیگو وانید چهار در.  باشد زیر زیر شکسته که ندیگو

  غیتی ردیو هاوزلوگوم بیخاردیچ مدانیباشی عشق

  ساوی لدیق مدنیوتن باش بیائد ساو نیباش واون

  دیگو البرار رتیح در.  شد دسری عنی؛ ی؛سوئودیساوود

  لهو شیع وار دهکونلوی ودئوس

  سهو ساارو ریلیق نه هر اولوری لدیب

نه؛؛سالجه  و چسبدی م دواب بر که کوچک ستیای جانورچاققیرک 

  باشد کنه و تکه ساغر همان آن

  شودیم واقع مملکت در  گانهیب لشکری برا که  باشدی هاتیتوج؛سالغوت

 نشسته آن بر و ختهیآو رهیغ درخت از اطفال کهی سمانیر؛سالغنجاق

  دهند تاب خودرا

  شودیم گفته انگور خوشه خوشه.  به م؛یسالغوم؛سالخ

  قسطمونه ممالک از ستیای تیوال؛ سامسون

 به حساب آوردن. ونیز  نمودن اسیوق.  زدن نیتخم؛سانماق

 . ونیز به حساب آمدن نشد شمرده؛لماقییسانالماق؛سا

  گفتن انیهذمک؛ لهیسو؛قلماق ساندر

  . ونیز بشمارکردن اسیق از امر زین و. حساب شماره؛ سان

 باشد ی پوست انبان و  کچهیخی معن بهداغارچیق؛؛ساتاج

  ندیگو را حسابی  شماره؛قسانا

  کنندهی رس حساب.  شمارنده؛یساناغچ

ی رو در ها رودخانه بهاراز فصل در که خی یها کهیس ر؛ت س ر؛سانک

  دیگو وانید چهار در.  باشند شناور آب

 کوپ سوئوقلوق گرک اولماقه کونول محض ریا 

 بحر بوز باغالماسا سو اوزونو توتماز سونک

  بشمار بهی عن. ی کردن شمارش از امر؛سانه؛سانا

  دیگو ریالس بیحب در. هست مغول از میعظ فهیطا نام؛سالجوت



 استعمال با شده متوفق باهم قنقرات و نابجوت و سالجوت و ریجال فهیطا که

 شکست را خان زیچنگ قوشون باران و برف دنیباران وبا دهی   سنگ نمودن

  دیگوی شعر در.  دادند

  برف و باد  ازمکرشان آمد

  ژرفی ایدر به صحرا برف از شد

  ختندیبگر جنگی کس نکرده

  ختندیامین باهم دو شانیا از

تورذکجه سینده  .ایضاحات آذاربایجاندیگو را قوبنج وجع؛قیسانج

  )سانجی(اینسان بدنینده اوالن بعضی آغریالرا دئیلیر  

  ندیگو را ضیمر گفتن انیهذ  ل م ک؛یراق؛سویساند

  ندیگو را شدن مهیوسراس ریمتح؛یسانقور؛سانق

  شدن رفع.  کردن گذر.  شدن رد؛ساووشماق؛شوئوشماق

  شکاف وزره.  کیبار و دراز ستیا کانیپ؛پوزان ساووت

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو هوارای سرد؛وق؛سوئوقلوقساوول

  گوزونی قانل بیگل ندانرکسیآلت گوزون

  اوزلوک وغئوس نیآتش گل رشینداقا اوزون

.  شدن وانتخاب.  شدن شمارشسانماق؛سایماق؛؛الماقییسا

 را گویند.ایضاحان اصلینده سانماق دوزدور  شدن دهیبرگزونیز

.  کن وشمارش. بشمار زین و. ندیگو ار وهنگامه وقتآن؛چاغ؛؛ یسا

ی جار ازآن لیس زمستان در شده خشک تابستان در کهی نهر زیون

 .ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده آخار چای یا دئیلن سوزدور  باشد

 ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  وهرزه.  رونده راه تنها؛اغیسا

 ا دئیلن سوزدورتیز بین آدام و باهوش. قایسا اخودی اقیسا

  هموار و صافدوز؛دوزنلیک؛؛ دامیسا

 ی ناخوش وی ماریب؛سازو

  ندیگو را  معتدل و سردی هواس رین؛؛رونیسا

  نگهدارندهی عنی؛یانیی؛ساخلیساخالقوج

ی معن به زیون. باشد خان زیچنگ ابنی جوج ابن خان بهادر لقب؛نییسا

ی شیک ندهیس کجهتور جانیآذاربا ضاحاتیا.  ومنتخب.  دهیبرگز و خوب

  للریدئ نهیلریریربیب اوالراق احترامی القالریخا



  درست.  حیصحدوز و دوز؛؛ساپساق

 ونیز دوشیده شد.. نمود حذر و تصور و شهیاند و الیخی عنی؛یندیساغ

  دیگو مجنونی لیل در

 ی لدیق نظاره اچانهی ندیساغ

 ی لدیق گورنه نایباش چرخ میک

 بر زنان که ستیا آالت وریز از هیکنا؛سال نجک؛سالکنجک

  دیگو وانید چهار در. زندیآو گردن

  تک رسامیو ردهیب قد نگون انیعر میکی دیام هوش نه

  سالنجک انومیبو دوری طومار جنون هد لری پر

 ی التاز وی الپارس مع نقطهی ب نیالس باب

په لمک؛؛سپاماق  دنیسیری معن به زیون. نمودن افشان و. دنیپاشس 

 ونیز نخ را از سوراخ سوزد و غیره گذرانیدن)ساپالماق(.. باشد رهیغ و پنبه

  دیگو القلوب محبوب در

  مازقورو لهیا آلماق ویسو دور چشمه قناعت

 سگیلمزا لهیا سپاماقی تعد که دوری ومخزن

 نثر.اخودی

  پرداز نغمه الیشیآلق اونون لهیا واونی کوس سپاماق پامپوق زلردوریوکن

 دیگو مجنونی لیل در.  میبکش آخرسر وتا.  میبنوشی عنی؛نییقارایس

  گئده ین هوشودان اونو گورجک

  نییقارایس زینیهام  ردمیب

  دیگو نیریش فرهاد در.  دیکش سر به آخر وتا.  دینوشی عنی؛یسبقارد

  خودانهیب اوندانی سبقارد بیآل

  نشانهی گئتد دنی نقش ساغر که

  دیگو مجنونی لیل در.  است معروف؛یقنب  س  

 ی ورقن اون شئب میکی دیوارا

 یسبقنی ندیا ووروریا   قالب بو

  دیگو نیریش فرهاد در. وافشاند.  دیپاش؛یپتدس  

  کافور اوزره مشک چونی پست عتیطب

  مقدور نه اولماق مشک کافور هنی

  دیگو نیریش فرهاد در.  افشانمیوب. پاشم به؛مپ  پام؛س  س  

  قویقا دا کونلون نیگرد لسمیب چو

  سوی ندیا سپسم اشکدن وزرها ری



  وپاشاندن.  افشاندن؛پمکپماک؛س  س  

  ندیوافشان.   دهیانپاش؛لمکیپپلماک؛س  س  

 )سوروشمک( دنیوس ر. )تیترمک()اسمک( دنیلزی معن به؛پلماقس  

پ ه؛س     دیگو نیریش فرهاد در.  کند دهیوپاش.  افشاندیب اگر؛پاس 

  جورید شام سپسه مشک هجهان

  کافور اونو تک فلک روشن بیلیق

پاالماق   نمودن محبت واظهار.  کردنی مهربان؛س 

  دنینوش آخر وتا.  دنیکش سر بر رای شراب ای وی آب ظرف؛بقارماقس  

  رسد بهم زار گشت در که زرد و اهیسی ها دانه؛نیبکس  

 مقراضی عرب به که. باشد )کلبه ته یین(گازنبوری معن به؛یپندس  

  )قه یچی(ندیگو

ک؛ پ ر    ندیگو رای  قو و دوتخمه شترس 

 ی التاز وی الپارس میالج مع نقطهی ب نیالس باب

  دیگوی لطف موالنا.  توی سویکن؛ینگ؛ساچیس چ

 یاعظم سواد نیلر داکونولیش نیساچی ا

 ی خم هر دوری منزل سر روحومون حلقه حلقه

 اخودی

  مگر کافری ای نیزنار نیساچ نیآچتد اوزره اوز

  نید لهیائ اسالم اهل صدق نه نیکفر بیائد فاش

  دیگو وانید چهار در توی سویگ بندی عنیهوروگون؛؛نیباغ ساچ

  چیپ نهیدور نیتن نیمیودورسب انریو نیباغ ساچ

 بدورییائل غالف کافر اول میکی گنج حسنون وخسای

  دیگو القلوب محبوب در.  ندیگو را موش؛چانیسچقان؛س

 اوغورالماق رمد  ی ورزش چانیس

 دور ختارماقآی دوگون و

  القرشت الواو مع نیالس باب

ه؛ ر  .  شکوه صاحبنیزو.  بزرگ مرد زیون.  ندیگو را دهیکش پست گوهس 

.  ریحر از ای شقّه زیون.  راست و بیعی ب زیونی . شئ هر خاصه زیون

  دیگوی سکندر سد در.  است مشترکی فارس با لغت.  خالص زیون

  دره بو دا داغ اول فاضل اولوب



  سره کرده اول گه ائتمه عبور

 مصرع.  اخودی

  سره و خوبی اولدی س جلگه قیآچ

 ضاحاتیا. رود گله شیپ شایپ که )پیشمه چپیش(ندیگو را اخته ب ز؛س رکه

  ریلیدئ شیچپ شمهیپ ندهیس تورکجه جانیآذاربا

 را شراب الهیپ جرعه ته؛سرقوت؛سارقوت؛سورقوت

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو

   خانه توت بیریو اشب هدریب ورهد

  هسامانی بی من وئری نوسرقوت

 یملیق مست لهیا سرقوت اولی اوزون

 یملیق وستیپ دنیبزم خانی مسوزو

  کنند برسر زنان کهیا مقنعه؛سراقوچ

رکاک   ندیگو را خواب ازی داریباویانماق؛؛س 

 القاف مع نقطهی ب نیالس باب

قاق  به. شودیم گفتههم  غبغب که باشد زنخدان ریز که ندیگو را چانه؛س 

  دیگو وانید چهار در آمده هم رهیغ وی آدم ناکی معن

  غه نکیسقاق نیمیس نیسن متاپا اگر قرب اخاتکی

 ی اخشی آلنین  رماسیا امانی هم تک ائتک

قّال  در دیگوی سکندر سد در. ندیگو را شیرسققل؛ساققال؛؛س 

  دیگو وحش لیخ وصف

  وزچوپورا وی سار الققّ اس قازر گوز

  نوزیبو دنی مانکاللاولدوقجا  بیخیچ

 جواب دری سکندر سد در.  بافند وفرنگ روم در ستیا پارچه؛سقرالت

  دیگو دارا

  میکئج نساال داالر پارچه واری ول

  میکئچ توخونان ای بارچا سقرالت

  اخودی

  نیگز ستور لهیطو لهیطو

  نیز نهیزر و نعل نیک نقره همه

  شمار از شتریب شتر قطار

ل سقرالت   فسار شمیبر ج 

ق  خزر را ملک آن و بوده ترخانی حاج آن دارالحکومه کهی ملک نام؛نیس 

 است  بوده خزر ترکمان تصرف دری ادیز مدت ندیگو



 از شیر مثل که گذارند رو بر زنان که دیمروار عقد؛دورلوق سقال

  شود ختهیآو چانه ریز

 االم مع نقطهی ب نیالس باب

 اسم  باشد سالجقه نیسالط پدر که غوریبی اامر ازی ریام؛سلجوق

  رسند ابیافراس به پشت چهار ستیب به دقّاق پدرش

لجه؛چاقّ    باشد تکه سقر که دواب و گوسفند شپش؛نهرک  یس 

  میالم مع نیالس باب

رکند؛ م    ترکستان در معروف ستیای شهر ؛سمرقندس 

  دیگو وانید چهار در ندیگو را کاهسامان؛؛س مان

  گوزون طالع اوزوم راقدوری سار آغالغان

  میحاصل ساماندور اوندان و دانه نیم ساچار میک

  النون مع نیالس باب

نمار  که بوده آنچنان و ساخت را جورنق عمارت که ستیای معمار نام؛س 

 وقت ودر گرید رنگ به ظهر وقت نموده جلوهی برنگ آفتاب طلوع بعداز

 زبا به گرفتیم بخودی رگید رنگ غروب تینها در گریدی رنگ غروب

 اتمام از بعد که است نیچن هیقض دیالتشد مع است  مسکور نونی عرب

 گور بهرام ریوز سیوالق امر پسر نعمان گشت زیفا انعام خلعت به عمارت

 دندیپرس را سبب شد هالک و انداخت ریبز قصر همانی باال از را معمار آن

 در سنماری جزا وقت همان از کند بنای عمارت نیچن نتواند گرید تا گفت

  دیگو ارهیوس سبعه در.  شد ضرالمثل عرب

  معماردوزلدن  نیقصر لهائ

  سنمار بیگل تکی معمار چرخ

ر نج   پرنده نام زیون.  بوده سنجار درشهر تولدش ستیای پادشاه نام؛س 

  ستیای شکار

 عقدی برا دادن صیتشخ باشد شده نیمع ندیگو را مکان جاو؛س نوز

 دیتجاوزننما او از که نیطرف

  ندیگو را بلبل؛سندراج

  دیگو وانید چهار در.  تو بهی . جنابعال به.  شما به؛سنکا؛سنه

  زالیال صنعی ا سنه اوزدور و قاش نه

  هاللی کیا مسهیکی د گورمه ندایباشی آ ریب



.  ندیگو سار اورا که ستیا پرنده؛نیرچیغی؛س چون سنغور

 نامند هم دستان هزار

  بوده مشهوری دالور در که(سپهساالری )نینو منا؛سنتاق 

 دوکمهی بجا کهی سوزن زیون.  ندیگو را رقیب و الم؛سانجاق؛سنجق

  شودیم استفاده هم

 جانیآذاربا ضاحاتیا. سدیبنو دیفهم که هر داردی نمع چه دانمینم؛نییسنا

  رین شلهیا نیمیک سوزو ائله یین امتحان ندهیس تورکجه

 نیه یائل امتحان نییسنا.  ائلمک امتحانی نعیسیناماق؛ ؛سناماق

  ریدئمکد

ی شکار ستیای مرغ سنقور؛سونغور؛سونقار؛شونقار؛

 اریبس رسد بهم نیچ تیوال در نیچن هم تاتار ترک دشت در چرخ جنس از

 رای گرید و سنقر آق آنرا و دیسف و اهیس بوده نوع دو هست زننده و زرویت

  ندیگو سنقر قارا

  دیگو وانید چهار در.  دوزند پوست از کهی انبانداغارچیق؛سناج؛

  میآسراد کونلودهی نی الیخ نیخال دانه

  سناج آسرارغهی تخم گل باغبان میک دور لهیا

  الواو مع نقطهی ب نیالس باب

  ؛آبسو

  برساند اتمام به. کردن اندود از ؛امرسووا

  و نیز امر از نه مکیدن هستنکن پرسش  نکن سووال؛ سورما 

  وانتها.  آخر ؛ونس

  شیانتها در.  آخرش در؛سونوندا

  نکند دراز اگراوزاتماسا؛؛ سونماسا

  انیوب.  وسخن.  حرفکلمه .لغت.؛سور؛سوز

   دهیکش؛ وبیسورو

 کرده گفتگو و صحبتی عنی؛ بیش له ب؛سوزیالش سوز

  .نثردیگو نیریش فرهاد در.  است

  بیسوزالش هایلی ریام چاره اولوغ لهای مهر بزرک



َ  .  بکشد اگری عنی؛سودراسا؛سوروسه  چهار در.  راندوبس 

  دیگو وانید

  مست ردهید اولور قیآرت دنی خلعت سلطنت

 نکپ  ک   ریب گرل داغی قیدالگ باده سوروسه

 ضاحاتیا .است شده تشنهی عنیسوسوزالیب؛؛سوساب

 نایمعناساولماق  ساکت و دهیرمی عنی سوسوب ندهیس تورکجه جانیآذاربا

  رین شلهیا

 سوواق ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  ندیگو را آب مکان؛سواق

  رین شلهیا نایمعناس کردن اندود

  است شده تشنهی عنیسوسوزوب؛؛بیسوسان

  دیگو مجنونی لیل در.  است کرده درازی عنیاوزادیب؛؛سونوب

  ق ول اوزادیب بال گوزونوی آچد

  بول ائیله دیما هیبال لیس میک

 اخودی

  نکیک بسونو ونوقول جفا لیخ هر

 نکیت بیلیق لهیا ری ینیمولک اول

 سد در.  است کرده سوالسوروشوب؛؛برووسوراب؛س

  دیگوی سکندر

  هنیتان کونلونون دیله ییب زالل

  هنیتابی ب درد سوروبی بیطب

 در.  است شده حالی ب و  سستی عنی؛بیسوستال ب؛یسوستا

  دیگو نیریش فرهاد

 ی احتمال تعرض لیزا اولوب

 ی حالی اولد صعب بیالسدسوی اقیا

 فروی سخت به.  است شده وارد سماجت با،سوقولوب؛سوخولوب

  دیگو البرار رتیح در.  است شده

  نایآت  عدل سکه سوخولوب

  نایذات ولوبخسو دولت خطبه

 نیزو.  کرد گفتگوبادیگری ی عنی؛ بیش ب؛سوزلهیسوزالش

  دیگو نیریش فرهاد در. نمود صحبت

  بیش سوزله هرلیب ریب چو الری دیشیاپت

  گوروشوب کوپ کوپ الریآغالشدی بس



 کج و  شدهخطا نشان وی . اندازیب هوا به را ریت نکهیا مثل؛البیسو

  دیگو وانید چهار در.  برود

 ی تدی خطا  کوکسومدن یای یقاش اول اوخ هر

  یدیدئ منه لریسو هم آتسا هلر اوزگه خود وگر

 چهار در.  است دهیس ر و است دهیکش؛ وبیسودراب؛سورو

  دیگو وانید

  دوشسه گوزون لهیا تیعنا نیع که بس بو

  جک اولدوره وبیسورو نیتنیی نوا اوتونا تاموق

 خنگ رای  زیوچ.  آورند دری خام از کهی اسب؛سوغون؛ساغون

 )سوئوتماق( باشند کرده

 مجنونی لیل در.  کرد خواهدجارو ؛ جک کاج؛سوپورهرپوسو

  دیگو

 ی نیگیائش اول جکسوپوری رخسار

  ینیلاکیم  چسبی ردیو نهیس حلقه

  سوزدوری منشال فارس ضاحاتیا.  وارمغان.   هیهدپای؛؛سوغات

  کردن جاروب؛سوپوماک؛سوپورمک

 ناسزا گریهمد به.  دادن فهش گریهمد بهسویوشمک؛؛ سوگوشمک

  دیگو وانید چهار در.  گفتن

 ی ندیا ردورقوزای اولونی دعاس حیمس اگر

  بدوریلیرید اولو لهیای ج سونون که اولور نطق نه

  کردن خاموشسوندورمک؛ 

 خاموش را رهیغ وآتش چراغ نکهیا مثل.  کندیم خاموش؛سوندورور

  دیگو وانید چهار در.  بکنند

 سوندورر میفراق شمع آچار میوصل غنچه

  دانیسار میبهار گلرخ ریلیق میکی مینس هر

 مین کشیده میکنددر ز. راندیم؛سورور

  راندند؛سوردولر

 درازی عن. ی ندیگو رای زیچ درازکردن؛لریالر؛سردیسوند

  دیگوی سکندر سد در.   دکردن

  خواه نهیکی کیا اول میک بوی سیریب

  گناهی ب ردیلرس قول هد میقتل که



 پا و قلم نمودن قطع و.  کردنی پی عنی؛سوئوالماق؛والماکیسو

 ردیدن. ونیز کندن پوست وغیره را گویند.برهنه گ ندیگو را رهیوغ

 ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  ندیگو را رهیغ و دهیجر ؛سواریسوبا

 (مجرد) سوزدور لنیدئ زایق اخودی اوغالن شیم ائولنمه

  ندیگو را دیمروار مغول لغت بهق ران؛قیران؛؛سوپوسون

  ندیگو را ورکی پ؛سوبوک

ب ته؛رغا؛یقاب؛یسوتار     ندیگو را پهلوی نهااستخواس 

  دیگوی لطف موالنا. ذیلذ.  دار مزه.  نیریشسوجوک؛

 اوغورالر قند سوجوکلوک

  االننانی ایسو اونو لیا سالورالر

  ندیگو را آبدهی ساقمیر آب.ونیز؛یسوچ

.  دنیکش نیزم در رای زیچ؛کم  سودراماک؛سورودد  

  دنیرس  ونیز

  دیگو ریالط انلس در.  شده دراز و شده پهن؛شیلمیسونغان؛سر

  شمع ملته اول رجکیگ عثمان کیل

  جمعی لدیق نیاغیاسرمیش  اوتوروب

  ندیگو را اردکی نوع؛سوقسور

  مزارع ایو و واناتیح به نکهیا مثل هست دادن آب از امر؛سووار

 ی بده آب باغات

  دیگوی سکندر سد در.  هست دنیمک از امرسور؛؛سومور

  جانفزا باده سوموریی نوا

 ی را نه خاقان نه ملّو نه شیلمقای ک

  سومور ساغر شاهانه ایله ادب

  سور افسانهی اولد گرم چو نیدماغ

 در.  دنیکش نیزم در زور بهی زیچ. دنیس رانی عنیک؛م  سورودد  

  دیگو نیریش فرهاد

  رلیده لیئا دادیبی نوسوز جک توکت

  وددیلرسور نادنیشرقا خسرو اونو

 خوشحال خوشحال از هیاکن؛لررنیندیالر؛سئویسوندورکا

  ها نمودن



  خاموش کننده هاسوندورنلر؛

  ونیز  سوال کردن.  دنیپرس؛سوروشماق 

 کردنی دزد از هیکنا. دنیکش عمد بهی زیچ؛سوروشدورمک

   ستیای واشگی

  لغزشی عنی؛سورجا

 آنها راندن به لشکر عقب از کهی جمع؛نداولچ  ؛سورکاول

   نداولچ رانیا ترکان اصطالح به.  مامورند

 .ارالت و. برالس .و .ترخان. که اتراک لهیقب چهار از؛سولدوز

  دیگو وانید چهار در.  باشند ترکستان لیقبا اعظم که .سولدوز. و

  مسکوندا ربع تک زگیی نی لول ریبی سئودیی نوا

  سولدوز اگر ترخان اگر برالس اگر ارالت اگر

  دنیپاش دانه و زدن شخم از بعد چوب از ستیای آلتماال؛؛سورگو

ی ها دانه که ندینما هموار نیزم کرده نصب آهن اوگ بجای آنرا  مزارع

 ها نخورند پرنده را دهیپاش

  دیگو وانید چهار در.  کندی نم درازی عنیاوزاتماز؛سونماس؛

  اقیا اوزاتماز دنی بیآس میگیپریک گوزومده

 ی ک کاش اوال  دا میستانین بو آفت برق

 کندو داخل دری چوبی زیچ انگار.  کردن فرو؛سونماق؛سوخماق

  دیگو البرار رتیح در.  کردن دراز.ونیزی بکن فرو رهیغ و عسل

 ی دیا چکمک سوخماق قول نه بو میک

 ی دیا مودب شاهی پاسخ

 خودی اصل وطن ازرای شخص ایوی افراد انگار و.ی دیتعب؛سورکون

  و تعبید نمایند.بکنند رونیب

 که آواز ویغر و سرور وی شاد مغول لغت بهشنلیک؛؛شیسورم

باشد  پرسشی معن به زیون.  کشند مقابل فیحر به جنگ در  انیسپاه

باشد  دنیمکهمچنین  ورا گویند)سورموش( راندنونیز.  )سوموش(

 )سورموش(

 را اسب تا که رفته چاپار با همراه که خانه امی عمله.  راننده؛یسوروج

  برگرداند

  شدن مخبراز امر زیون.  استفسار؛سوروش



 ستون زیون.  احتساب و. وسوال.  پرسش؛سوروغ؛سورقو

 سد در.  )سورگو(سازند مرکب خودی برا  اطفال کهیچوب زیون. بلند

 دیکوی سکندر

  قالدوروقیقا وارسای جوشن آالر

  سوروق میک چوکین نهیقوالر سنان

  دیگو وانید چهار در.  دهدیم آب ؛ریسوغارور؛سوئار

   دهقان راگرل گول غیساری قاتقیچ نیآتش میکی خس

  نیستانب   چاغدا ئارانسو اوندان قطره زسایدام

 حامل پیغام نیز گویند. ونیز اهل سخن. سخن صاحب.  ندهیگو؛یسوزچ

 سوال و.  نکرد رانده سرعت بهی عنی؛ید ؛سورمهیسورماد

  دیگو وانید چهار در.  ننمود

 ی من توتجاق آرا اشک بحر ردهیب ن غمزه شصت

  غیوت ادیصی سورماد تک قیبال میک میباشی کسد

 اول فتح به زیونی  . کرد ؛راندهی راند؛نک؛سوردونیسورد

  دیگو وانید چهار دری . دیمک زیونی . کرد سوال

 ی من نیسورماد تک هیسا ندانیقاش چونین گونشی ا

 ی من نیردیاندی ده عالم ی جمله بییه ائل روشن

  دیگو مجنونی لیل در.  ندیگو را استخوان؛سونکاک؛سوموک

  راغپتوی اولد کهی تن عشاق

 آقی سوموکلر گورونوب انیهر

 چهار در.  است نموده هیقاف هم نیغ را قاف اوقات شتریبیی نوا حضرت

  دیگو وانید

 ی ن غمناک تن ردهیب  سوموکدن میآهی قوزاد

 ی نیخاشاک لهیا توپراق اووج ریبی سوئورد لی

 دنیخشگ بعداز دیرو زار گیر نیزم در که ستیای درخت؛سوکسوک

 عصا آن از که شود ظاهر نیزم در آمده رونیب خاک از شیها شهیر

  دیگو مجنونی لیل در.  سازند

  پودهی اولد چو میکی میک سوکسوک

  توده توده اوزرهی ازی یتاپقا

 ایوگو.  ساختن مذکوری عنی؛سورالنماک؛سوالشتورماک

  کردن

  ندیگو را نّمام و نیچ سخن؛رنیسوزگزد



 از رهیغ رابیش و ریش آن از کهی نازک پارچه؛سوزگوج؛سوزگج

  کنند شیپاال دهیگذرانی  صاف

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده آییرانی خاص شراب؛ سوزمه

 قاینادیب اوندان دوزه لین قاتیقا سوزومه دئیلیر

  دیگو وانید چهار در.  زالل و صاف؛سوزوک

 فاش ائدری اشگ زالل میدرد قیقات

  داشگیزلنن  قالماز چرهیا سو سوزوک

 شدن تشنه؛سوسوزماق

  کردن آرام و ساکت؛سوسدورماک؛سوسدورماق 

 سورالالر؛می مکند؛. در چهار دیوان گوید

 لبینی سورسام ایسه قیلماکیم منه حیرت 

 وائله قانلیبیر ا و سورالالر اونو بولسا

  ندیگو را چمچه؛سوساق

  دیگوی سکندر سد دری . نبرد ووجلی . راند نه؛ نید سورمه

  نیسورماد منه نیلنجیق استیس

  نیده اوتورم ردهی اولدوروبی من

 زیون.  ندیگو را رهیغ و گوسفند گلهسورو؛سوری؛؛سوروک

 نهیسعفلر دایسا چوخلو نیقاجار خانی فتحعل ضاحاتیا.  شده شیپاال

 در .ریدلیقمامازیآنالشی ازماقی سوزوک سوزونوده سوروک اراقیباخم

 مصرع. دیگو البرار رتیح

  بییتان سوروکی نیرل سوروک ریب

  دیگو ترسا دختر صنعان خیش داستان در

  نیریگت سوروکی دئدی قوپد

  نیریتی نهیصحبت چوبانی ونیقو

  دیگو مجنونی لیل در.  تو دنیمک زیون.  تو کردن سوال؛نیسورماق

 ی اولد نهگیزلتمه گین ی نیقالخان

 ی اولد نه نیاقسورم سوز هنی مندن

  دیگو وانیچهارد دری . دیمک زیونی. دیپرسی . کرد سوال؛ سوردون

  اولدون تند میقیل زار آرا ونیکو نگوروب

  روتدونسوی من تلرهیا گهیائشی ل سوره

  ندیگو را آبدوغآییران؛؛سوسون



هست. یعنی  کردن رابیسامر از ؛سوئارماق؛لماقیسوغار

 سیراب کردن

.  رهیغ.  خشک نیزم بر آب رفتن فرو؛قلمایسوغالماق؛سوئار

 ونیز آبیاری نمودن  مزارع و غیره را گویند

 ندیگو را وخاشاک خسچورچوب؛خرخشل؛؛سوکسوز

 به رای کس زمالیون. انتهاهمچنین و.  آخرپایان.ونیز سون؛؛سونک

  گرفتن زور

. سفره و غیره هست  نمودن و پهن دراز از امر؛ننیرگس  ؛لیسونغ

  دیگو مجنونی لیل در

  لبی  روان نیآنالدی ن قصه چون

  قولی سار قلم و ورق رگیننس

 .گسترانیدم کردم درازپهن و؛میرد؛س  م؛سوندومیسوند

 وانید چهار در.  شومیم روانه.  رانمیمی عنی؛مر  ر  ؛سوسورگوم

  دیگو

  نبه شلید هاگدیدیبان  هاگی من تلریا وندایکو

 ولررودسو لرینناوز دننیریربیب اوالندا ضعفدن

 ندیگو را ازیپ؛سوغان

  سیتفل در ستیای محال اسم؛قیسوغانل 

ل   ندیگو را کباب خیسمیل وشیش؛؛یس وغ 

 زیون.  کیبار و تنگی جا بهی زیچ کردن فرو؛سوقماق؛سوخماق

  دیگو مجنونی لیل در.  دیآ بر کوهی ریسراز از که کیبار راه

  اونونی توپراق ولونی مخلص بیباس

  اونونی ماقخسو نیمی سار هر بیخیچ

 رهیغ و چاقو دسته آن شاخ از که بزرگتری آهو جنس ازی نوع؛سوغاق

  )دار کوچه(ندیگو را کیبار تنک کوچه به زیون. کنند درست

  ندیگو را نیچوب هاونآغاج دیبه گی؛؛سونقور

   هست کردن خاموش از امر؛سوندور

 سلطان.  شودیم حالی ب سستی عنی؛ریورو؛سوسدالیسوستا

  دیگو قرایاب نیحس

  ریسوسدال میجان آرام اول چو هردم دن ضعف



  ریاوتدان میناتوان و جسم خسته بیآل میجان

  کنند ذبحی قربانی برا کهی دواب؛سوقوم

. ایضاحات تورکو دیلینده  گفتن ناسزا و فحش گررایهمدسوگوشمک؛

سوزجوکلریمیز بیر بیرینه اوخوشویاراق اوز آنالمینی بعضی واقت الردا 

ریبلر سوئوشمک ایکی نفرین بیر بیرینه یامان یووز دمه گی اولسادا یتی

محببت اوالراق ایسده مکلری آنالمیندا  نسئویشمک ایکی نفرین بیر بیرلرین

 ایشله نیر 

  نیز امر از کندن هست.  باشند گرفته آنرا پوست کهی ارزن؛سوک

 باشد صبح ناشتا که ندیگو نهاررا وقت؛سیسوکدان

  بودن اضطراب وبدون.  گرفته آرام؛یشیدام؛توخیشیسوکدام

  نمودن خراب.  کردن منهدم. شکافتن؛سوکمک

 دیگو القلوب محبوب در.  ندیگو را خانه سوومحب.  زندان؛خانهچسو

  توکولندهی رواق سبعه خانهچسو

  دیگو البرار رتیح در. بازپرس.  کننده سووال؛یسورغورچ

  اضطراب اولوب ظاهر نهی سورغوچ

 جنابیعال مرشدی مدیکی دئد

  باشد وبیمع او بدن عضو کهی کس زیون.  ندیگو ماررایب و خسته؛سوک ل

 را گویند  یماریوبی . ناخوش؛کیل لیسوک

 کرده درست خچهیس که دهیتراش و کوچکی ها شاخه ؛سوکوچوک

 کنند شکار باآن

  شدن افسرده از وامر.   ندیگو را راست مخالف سمت.  چپ؛سول

  آمده هم کش شیپی معن وبه. ندیگو را خلعت؛سوتمات

  آمده زین گناهی معن به. پرسش. سوال؛ سورغو

 سوالی عنی اول فتح به.  کوتووالی معن به ؛یسورغوچ

ایضحات سویغوچولوق آرا قاریشدیریب خالقی آلالدماق آنالمیندا ایشله ..کننده

  دیگو وانید چهار درنیر .
 ی لید ناصحی سورغوج کونلوم ندهیهجر نیقامت

  اوچون کانیپ نیزخم اوخ ازاری دوری نشتر



 در.  رفت فرو زیون.  )قورودی(شد خشک؛یلدخو؛سویسوغالد

  دیگو وانید چهار

 ناگه که لهیای سع نیاشکقورودو وگوزی ا

  سوالرسان گورمکده نیجمالی آ اول هم سن

  ندیگو را وپژمرده.  افسردها پریمیش؛؛سولغون

 آخر سونک؛؛سون

 در.  نیا از بعدی. آخر سونراکی؛؛یقسونکرا؛یسونکغ

  دیگو وانید چهار

  نه ظلمون سونونجو وفا مهروی ک بوگون

 میآغالرد زار زار بینیساغ نیریربیب

  ندیگو را تذرو زیون.  وافسرده.  پژمردها پریمیش؛؛سولگون

 یآبک ونیز.)سولو(دار آب زیچ  زیون. ندیگو را اسب دهنه؛سولوق

 سک مثل که ستیای کسان از هیکناسومسونمک؛؛سومسوک

  کنندی کشسر ناخواسته هرجا به ولگرد

 حاّل م  به عربی .  بانی شتک نوردو ایدر مرد هیکنا؛ یسی شیک سو

 گویند

  ندیگو را زهین؛سونکو

 باشد را نهینر اردک؛؛سونا سونه

  کردن اندود؛سوواتماق؛سوئاماق

  .ونیز آبیاری نمودن کردن رابیس؛سوئارماق

 ورواج.  آب مجهول و دوا اول بضمشم را نیز گویند.نور چ. آب؛سو

 با لغت.  ندیگو را طرف و جانبی فارس در. آبرو و عزت وجاه.  رونق

 است مشترکی پارس

 راه نشستهدر زمین کشیده شد .ی عنی؛ی؛سوروندیسورکاند 

  رفتن

ی لیل در.  دیتپانی وم.  کردیم فرو،ی؛سوخوردیسوغورد

  دیگو مجنون

  باکی ب غیتی دسوخور کهی عنی

  چاک آرا چاکی سالد اوزه کونلوم



 امر زیون.  باشد معروف او مادر پدر که ندیگو را بینج وانیح هر؛یس و

   رهیغ جات وهیم ای و واناتیح پوست کندن از

 در مرده تاوانیح الشه انگار.  یعنی کشید؛ی؛سورودیسودرا

  دیگو مجنونی لیل دری .بکش نیمز

 ی جان دهنیغم تک آتا بیی هاگ

 اونوی توتارد هاگ وی سورود هاگ

 در.  دیگرد وسست.  شد حالی بی عنی؛یسوستالد؛یسوستاد

  دیگو صنعان خیش داستان

  خبری ب اوزوننی الدسدسو بیائد هوش

  اثر اتدانیحی قالماد هندیجسم

  ندیگو را وزق؛یسوپوسون

  کندن به امردادنخاموش آتش باشد)سوندورمک( .ونیز؛دورماقیسو

  شودیم گفته هم رهیغ لباس کندن به زیون. سایرهم و ناتاویح وستپ

 گفتن زیون. شدن بلند دوباره و افتاده نیبرزم و دهیلغز الماق؛یسو

 )پیتمک()یازماق( کردن ریوتقر. )دئمک(

  )سئوینمک(شدن خوشحال زیون.  کردن بخشش و احسان؛وونماقیس

  کردن هیتککنمک؛یانماک؛سویسو

  ندیگو را گوزن؛ قونیسو

 دیگو ارهیس سبعه در.   کردن رانده و دنیکشی معن به وز؛یسورو

  وزیسورو اونو کهی لدیق حکم

 زیریگت ولونانی بییباشال قطار تا

 یالحط اءیال مع نقطعی ب نیالس باب

 چهار در.  گرفتن جا قدر وبه.  دنیگنج قدر به؛نجایغیغونجا؛سیس

  دیگو وانید

 آرا خانهیم اولسا ویسو ایدری تدی

  گرک مانهیپ نجایغیسی نیریب خود الاقل

 زیون. کردنی صورتگر. نمودن رسم و. کردنی نقاش موقع در؛زاندایس  

 در.  دیآ رونیب واشی واشی ازآن آب رهیغ و کوزه خوردن ترک اثر بر

  دیگو وانید چهار

 اوالجاق هوشیب بیگئتد اوزوندن

  نقاش گورسه هن  نیصورت زاندایس



 اخودی

 ی رنگ ندایحال اوز لمازقا همانا

   اشنقّ  گورسه ینیصورت زاندایس

. کردنی نقاش زیون. نمودنی صورتگر.  هست کردن نقش ؛زماقیس

 دنیکش ورسم

  دیگوی سکندر سد در.  است دهیجه؛بییجرایب؛سیریکیس

  پلنگ نیخسیچ داغا وکیبو میک قتوتا

  چنگی ررمیتی بییجرایس ایآ قولود

 سد دری . بتکان را رهیغ و درخت انگار. است اده د تکان؛بیلکیس

  دیگوی سکندر

  اتک بیلکیس هنیگردی شغل جهان

  سوموکی کیا ندهیالی کیا توتوب

 زبانوکیون.  است گداختهی عنی بدور؛یزیزغوروب؛سیس

  دیگوی سکندر سد در.  است کردهی نقاش رهیغ و کارت

 اوزاقی اولد دنی لیل وقت نچه

 فراق دردی آرتد یبدیرزیس نینقش

 دیگوی لطف موالنا

 وفادا لطفینی تاپتدی فراق دیناری 

 یلدیق امتحان تک آلتون دیریبزیس میک نجه

ی داکیآشاغ ضاحاتیا. است دهیخز گوشه در؛بیلیغوروب؛سخیس

 نینی سی ریب رمکیگت پناه نهیریبی انی نماقیغیس نیمیک اوالنی بلل ردنیشع

ی آنالم سوزونون بیلیخیس ماام مک سدهیا آمان اوننان بینیغیس قولتوقونا

 نینیسعفلر نیقاجار نیخانی فتحعل رزهیم بودای دئمل اولوری لیفرق آز ریب

  دیگو البرار رتیح در. ریلیسای ریب

  اونا معلوم چککنلری ائتد ظلم

  اونا مظلوم هچن ریب خیلیبیسی باش

  دیگو مجنونی لیل در.  است نموده افشان.  است دهیپاشب؛یپس  

  اوز وبیقو اول لورسایق پاره جان

  دوز بیسپ نایاراسی یاهل پند

 در.  است کرده حرکت فلتاغ کهی عنیسجراییب؛ب؛یسکاتیس

  دیگو ارهیس سبعه

  اوپدوم ری ندایقارش توکنجک سوز

  میقوپت بیسکانیس شاد اولوبان

 ندیگو را رهیغ و اوگ بان گله؛رتماقیغیس



  من محبوب و دوستی عنیم؛یلی؛سئوگ میوکانیس

  دنیورز عشق.  داشتن دوست؛وکان؛سئونیس

 دری . بدوز نخ با را رهیغ و لحاف نکهیا مثله؛رانییورغان؛سیس

  دیگو وانید چهار

  میآنالدی کدیتی نیآغز ارامی مهلک میک رشته

 چکمیش یریانیس ندانیراغیقی جنس کفن میک

 رهیوغ اسب انگار.  است دهیجهانی عنی؛بیجرادیب؛سیکرتیس

 رهیغ آبی جوی رو از اسب بر سوار نکهیا مثلی .بدوانی گهاننا شده سوار

 شیلمیدئیی بو خیتاری نمکلریم آت نیلر تورک ضاحاتیای . جه به

 ردهی یسونگون اوسده آت وشلردهیدو هردن اوالراقی اوال ریب شیلمیسئج

  دیگو نیریش فرهاد در.  بالریجراداردیسی سار نهیلر میغن اوزی آت بییدا

 یلآلل ّدر دانیاطرافی اوز

 ی مثال اخترلر دورونده گونش

  گردان چرخ اوز بیجرادیس میک ریند

  انیهر قطره دننیس چشمه نیگونش  

 اخودی

  نیسمند بیدجرایسی وخاری چون

  نیکمند بیدیبرک ندنیال عرش

. ایضاحات منجه بو سوزون تلفظ طرزی  دنیقاپ و ربودن ؛رماماقیس

الدا میرزه فتحعلی خان قاجارین گتیردی یر عین حیدئدوز بو معنی یه گوره 

 عینا پیتدیم)یازدیم( دهسوزو

  دیگو وانید چهار دری . شاد ی مژدکان خوشحالی .ونیز؛نجیویس

  بیئدی گلد سفردن بیغا اول اوالندا گون دونن

 خبر اندانی هر تسهی ینجیویس مندن ده یین سیا

 ضاحاتیا.  رودیم سرعت به.  دودیمی عنیر؛یکر؛س  یکریس

 نهیی گئمه ولی رکووی نیگیکهل موطلق ریکس   ندهیس تورکجه جانیایآذارب

  سوزدور لنیدئ

 گفته اوگ نوع کی به.  شدن ریگ جا.  دنیگنج از امر؛ریغیغور؛سیس

 دهیبر وانیح نیا دم ترک پادشاهان مواقعی بعض داشتهیی بایز دم که شودیم

 ردندکیم ادهاستفیی بایز قدرت نماد آرم عنوان به زده طوق سر بر

.ایضاحات آذاربایجان ندیگو همی او اورا زیون.  ندیگو را اوگر؛یغیس

 تورکجه سینده سیغیرین ارکگینه )اوکوز(دیشیسینه)اینک(دئیلیر

  دیگو وانید چهار در.  ردیگیم وجا. گنجدی مغار؛یس



 یغمادیس میک ضعف دن ناله مهلکی تاپتدیی نوا

  چرهیا نالی داغ اول غاریس میک اوندا نال ده قلم

 دیگو البرار رتیح در.  ندیگو را هشت عدد؛زیز؛سگیکیس

 ی دیا احسنی خیتار نکته

 ی دیا نسکس وزی زیکیس

 ریتصو.  نمودنی نقاش.  هست کردن رسم به وامراز.  شمای عنی؛ زیس

  دیگو وانید چهار در.  و نیز به معنای اندک ریختن استفاده میشود دنیکش

  لیق مصور ثاریای نینقد جان خامنده الریق

  زیس نیمثال اول آرا م کلبه دننیرنگ میسرشک

ی ا گوشه در زیون.  کردن تفرج و ریسی معن بهقماق؛یریس  

ابیات اشعار را پشت سرهم ردیف . دوختنبه ردیف  را رهیغ لحاف. دنیخز

  دیگو وانید  چهار در کردن .

  نهیوصل وشی پر ریبی الیخی ندیا اولماسا

  ورونمه لیدیمسی سار لر رانهیو تک لبهیت

ی لطف موالنا.  شما هیشب.  خودت مثل؛ تک نی؛سن تک نینیس

  دیگو

 اوسدونه خّدگلگون جنت وی طوبی قدی ا

  اوسدونه گردنی آ تک نیسن دورانی د گورمه

 به زیون. نکنی نقاشی عن.ی هست رهیوغ ریتصو دنینکش امر؛زمایس

  شودیم گفته  تابلو و عکس

  دیگو وانید چهار در. ندیگو را جانداری پا ردز؛ی؛اک ریس  

  گور نیس رشتهی الیخ نیقاش

  نکرتکیس محکم اوزرهی پای دیشیاپی که

  دیگو وانید چهار در.  باشد ب ق که ندیگو را پشهمیلچک؛؛نکاکیس

  دورور ریب نیجنابی ائدرد عجز اظهار

  سنه دمان لیپ لهیا نکاکیس قینیس شین

 اخودی

  عاجز لیپ دور نادیرزو میک ندندور

  گز هری نیشید نکاکیسی ررانمادیندیس که

لیکانماک؛سیس  دنیلرز.  خوردن تکانترپنمک؛؛نمکلک 

 آمده رونیب آب از رهیغ و گربه و سک نکهیا مثل.  ندیگو را رهیغ و درخت

 . دیگو البرار رتیح در.  بتکانند خودرا

 ی شیا ریش لکینمگ ایدییس هلیا وهم

 ی شیدی نیباالسی دیا ورورداول



 جو و گندم مثلی زیچ.  )سیلمک(ما کرد پاک ازامر ک؛یردییس

 زیتم خاک و گرد ازتا کنند پرتاب هوا به ختهیری نیس به رهیغ وبرنج

   دیگو وانید چهار در.  )سیلکیتمک(شودب

  نیگلد که نکید دوری قان اورک ده اوزوم

  یلدیکس   اوندانی نیقان اول لیا اجل

  یبکن فشرده واگری . فشار به اگرخسان؛یقان؛سیس

 دیگو وانید چهار دری . داریب حال در.  بودن داریبرکک؛یس  

  گوز آچماز اری سوندانیوخو ناز دن ناله اولدوم من

 رککیس   میگوزلر روالای شام هجردن که اوندان سود نه

 وتابلو.  ننمودنی نقاش و. نکردن میترس از امر؛لیزماغیس

دوگونوزکیمین سیزماغیل سوزونون معادالی ایضاحات.گور. دنینکش

  دیگو وانید چهار درآذاربایجان تورکجه سینده یوخدور.

  نیصورتی لیل و سن زمایس مصوری ا

  نقش دوراندا ی صفحهی ثیحد میاریو من بس

 آب از رهیوغی سک ایوی  مرغی انگار.  یدنتکان خودرا؛نمکیلکیس

  دیگو نواید چهار در.  بتکاند خودرا آمده رونیب

 تک رسامیو هدریب قد نگون انیعر میکی دیام هوش نه

  نمکیلکیس نومدایبو دوری طومار جنون  لردهی پر

 رهیغ و برنجی انگار.  نمود زیتم و. کرد پاک؛ ید لهیی؛سیالدیس  

 زیتم آناز خاک و گرد از که هوا بهی ندازیب ختهیر رهیغ وی نیس داخل  را

  دیگو مجنونی لیل در. بشود

 ا وباش فراقی ده لییس نیشبا

  داش اوزره باش بو ومدریاغدی میک

  آمده همی دزدی معن به.ربود.  دیدزد.  دی؛قاپیردیس  

  میدزد زیون.  ربودم زیون.  دمیقاپی عنیم؛یدیریس  

ی زخطاطیون.  کشدیم ریتصو.  کندیمی ؛نقاشزاریزر؛سیس

 سوز نانیچاتداق نینکگی سه ضاحاتیا. سدینویم. کندیم

   سوزدور لنیدئ نادایماقزیس

ی زخطاطیون.  بکشد ریوتصو.  بکندی نقاش اگرزسا؛یس

 سدیبنو اگر.  بکند

 نموده میترس.  است کردهی نقاش؛ریبدیزیس ؛یردیا بیزیس

  است کردهی زخطاطیون. است



 باشد یزیچ گرفتن محکم از امر.  فشردیم؛ یردیخی؛سیقوردیس

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را کوچک شرهیهمنگل؛ینکل؛سیس

سنی ا  آنای آ دور آتان دیخورش غنا صاحب آرا ح 

  لینگیس گل همج آغا سرو هم هنی نسبت رسنی سدهیا

 محبوب در.  دهند پادشاهان که  باشد انعام و بخشش؛غورغالیس

  دیگو القلوب

 ی لمادیق پروای نیس هیهد وی نذر اولوس

 یآلماد گوزه نیورغالیس و انعام نیوسالط

  لیزگزییل؛؛لو  یس  

.  هست یعنی یکنقشی بکش کردنی نقاش از امر؛ ریب زیل؛سیزقیس

  دیگو وانید چهار در  بکش ریتصوی عن.ی نمودنی وخطاط

  مه گهشتو میک ئییبد لیق زیس توش کوکسومهی کوکسون

  توش داکانیپی داغ میباغری نیجسم لر نینازن

تن لحاف وغیره را . ونیز به ردیف دوخوربودن.  دنیقاپ از امررما؛یس

. ونیز    گویند .ونیز ابیات اشعاررا گویند که در پی هم به ردیف چیده باشند

 بکنی  ب کنایه از انداختن هست انگار سنگ وغیره را پرتا

 خودرا غصه وغم.  بکنم هضم اگررسم؛یندی؛س نکورسامیس

  دیگو نیریش فرهاد در.  ببرم فرو

  گرکدور اولمک دن غصه دیرسمنیس

  گرکدور گولمک ال وارسا ده میشیا

 ضاحاتیا. نکردم هیبخ و.مربود ونه.  دمیقاپ نهی عنیم؛یمادیریس

ی قارش اوزون بیسات باهای زاد ریب نهیریب لیب ائله ندهیس تورکجه جانیآذاربا

  دیگو وانید چهار در.  سوزدور شلننیا ندایآنالم ائلمک لیتحم  طرفه

  تانک نه مفلس من اولسام مست چرهیا رید   دم صبح

  میرمادیس رجکیگ سوزونه گئجه نیداستان خیش

 اخودی

  تاج دن سیبرج میرمادیس تک اونون

  محتاجی اولد ینالسانیط باش که

  دیگو وانید چهار در. منی داریبی معن بهآییقلیقیم؛؛میرکاکیس  

 یلمادیآچگئجه سی  نیهجر وخوسوزگوزونی دئمه

 آییقلیقیم ده ریب یوخوسو الیق نه

 برسر را رهیغ وشراب آب ظرفی انگاربقارماق؛س

 را گویند دنینوش وتمام.  )سورماق(بکشند



 خود حفاظت جهت انیسپاه که ستیای زیر خاک.سنگر؛بهی؛س بایس

  نمودن مدارا و متیمال زیون.  کشند لشکر اوتراق دورمحل تا دور

 آنجا در ها بچه که ستیا لزندهی جاپانجاق؛سوروشگن؛یس

  کنند  دهیسور را خودی زسرا به نشسته

 به بیقری سنّ  از فهیطا اسم زیون.  ندیگو را رنگ مین زرد؛یبکیس

  دارند سکنا روانیا در خانوار دوهزار

  باشد قیعم کهی آب گودگول؛؛خیس

  ربودن  و.دن؛یقاپ؛رماکیس

 مثل است مرسومی جغتا لیا انیم در که والفباست خطی نوع؛غنافیس

  دیگو اهش بابر.  ایست یبابر خط

  تانک نهی بابر اولماسا نیبیخوبالرنص

  ودوربی فغنایس خط دور ماسیای خطی بابر

. وهمچنین اشعارا را  زدن هیبخنیزو. رهیغ و لحاف دوختن؛قماقیریس

  پی هم چیدن

.  شمای پاک در نیچن وهم. )سیلینمیش( بیعی ب و پاکی عنی؛نکیعیلیس

  دیگو وانید چهار در. باشدی مگری معن به که باشدیم غیسلیا مخخف گریود

سن   عشقی ا دور قرض مهر دن ح 

 نیغیلیا نمکدنیلیس دور مثل بو

 اخودی

 قیلیوس پاکی گلدی دیا حقدن چو

 قیلی قسیآرتی اولد میک  ردهی یهانس

  دیگوی لطف موالنا.  داردیم دوست؛وار؛سئوریس

 سن منی قوئما دئدیم بیئسئوردی نیلطف

 وخی یگذر سندن واردوری گذر جاندان

 خستهدن انیگر شدت بهی عن.ی ندایگرایم شدت بهی عنی؛تقادوریس

  دیگو وانید چهار در.  نمودن

  ارید اروی آرا کونلوم پوزوق رسهیگ زامان هر

  بوگون ناد افغان آه نیم تقادوریس نیاهل عالم

  دیگو االبرار رتیح در.  ندیگو را هشتاد عددن؛کس  س  سکسان؛

 ی دیا احسن کهی خیتار

 ی دینسکس وزی زیسگ



 تیب زیون.   رهیوغ  دوختن لحاف از امر. را گویند  هیبخق؛یریس

 سوز تیب .کی یعنی قیریس ریب  مصرعی عنی قیریس میاری. ندیگو اشعاررا

 دئیلیر رهیغ و اشعار اتیابی عنی یقیریس

 رهیغ و لحاف زیون.  کردنی دوز هیبخ به امررماق؛یدیریس

 ثبت کردن اشعار و غیره باشد . نیز امر به دنیدوزان

 کردن جامه.  کردنی دوز نخ را رهیغ و لحاف.  کردن هیبخ؛تماقیریس

 به ردیف چیدن سرهم پشت را اشعار و

 به وخوارزم آرال در گذشته سمرقند انیم در کهی بزرگ رودخانه؛ ریس  

  زدیریم حونیج

  است مشهور فاراب بهکه  ترکستان در ستیای تیوالرام؛یس

  رسد بهم دوجنس از کفتارکه به هیشب ستیجانورااالن؛رتیس  

  ندیگو را وحوش شانه؛ رتیس  

 دیگو وانید چهار در. دیانیگر شدت بهی عنی؛ی تققاتدیس

  اریود اری آرا کونلوم پوزوق رسهیگ زمان هر

 ی داخ افغاندان آه میتققاداردیس نیاهل عالم

  دیگو قطعات در.  دینکن افشان و دهیپاش؛نیی پمهن؛س  یینکمایس

  سالک نییاولما مطلقی فان

  مقصدک ل دیام وخدوری اونا

 دانه  نیی سپمه  توپراقه قارا

  گل لماقیآچ وخی یامکان اوندان

  دیگو مجنونی لیل در.  است کرده پاکی عنی؛ بیلیالبان؛سیس

 ی بیحب اونون اولوبانی گاه

  جبینی  اونون بانیلیسی گاه

کردن غذا و غیره را  هضمسیندیریبان؛؛ندوروبانیس

  دیگو البرار رتیح در.  شسکشتن از امرگویند .ونیز

  مناتی دیوار اولکه نهیائل کفر

  ماتی اولد بانیریندیس نیینینو

ه؛انلیس    محبوب در.  مالند صورت بر زنان که ندیگو را آب دیسفک؛ید 

  دیگو القلوب

  سزادور گلگون ناوقیلی سرخ اونون

 واردور دهیس   مناسب نایقلی آق وبوز



 ضاحاتیا.  نامند زیوت تند زیون. ندیگو را نهیآبگ شهیش؛رچهیس  

  ریدئمکد قوشا باالجا نوع ریب سئرچه ندهیس تورکجه جانیآذاربا

 ولغزنده بسته خی سردی هوا در کهی نیزمرغان؛سوروشکن؛یس

  باشد

 را شپش تخمی تاز کاف با.  ندیگو رای کوه بز نهینررکه؛یس؛رکایس  

 باشد رشکی فارس به که ندیگو

  شده  برشته دانه زیون.  کتاب سطر زیون.  صف.  فیردره؛ییره؛سیس

. یاریم سیریق یک بیر مصرع . بیر سیریق  هیبخ؛قیریخ؛سیریس  

 بیت شعیر دئمکدیر

  شده دوخته و.دار هیبخ؛یقلیریق؛سیل قیریس

 خنک؛نیسر

 قدر به.  گرفتن جا وبقدر.  دنیگنجان بقدر؛نجایغیغونغوجه؛سیس

  دیگو وانید چهار در.  فشردن

  نیکشور کونلومی لیخ غم و محنت پوزموش لهیا

 شیقالمامیی خطا نجایغیس اوندا نشاط میک

 و رهیغیی چا آن در که ستیای ظرفبفارسی .  شمای عنیسنی؛؛ینیس

  کنند پخش

 که انگار.  دنیکشی نقاش.  نمودنی وخطاط.  کردن نقشی عنی؛زماقیس

و بیت نوشتن روی کاغذ و  دیآ رونیب آن درز از آب خورده ترک کوزه از

 غیره 

  کردن ترشح زیون.  دنیفهمی عنیدوشونمک؛زماک؛یس  

  شدن دهیفهمی عنیبیلینمک؛لماک؛یزیس  

  شدن ترشحی معن بهنماک؛یزیس  

.  دنیکشی نقاش.  کردن نقش رهیغ چاقو ای کارد نوک با؛رغورماقیس  

  شدن داختهگی معن به زیون.  نمودنی خطاط

 زیون.  نمودنی خطاط و. کردنی نقاش از امر زیون. دیشمائ ایآ؛زیزس  یس  

  . واگر بیتی در کاغذ و غیره بنویسید)سیز سز(نمودن ترشح زیون.  دنیفهم



.ایضاحات بیزیم اسگی تورکوده  ندیگو را چشم پردهقاباق؛زکاک؛یس  

تورکجه سینده قاباق آلینا دئیلن سوز اولسادا ایندی سه تورکجه آذاربایجان 

 دئیلیر 

 باره کی رهیوغ خواب ازی نگارانمک؛یسکینکانماک؛دیس

  شدن داریب خواب از دهشت بهی . بخور تکان وی زیبرخ

  ونیز جا دادن دنیگنجانی  سخت به؛رماقیغدیغورماق؛سیس

 باشد شراب  قدح و الهیپ زیون.  ندیگو درازرا لوله کوزه غراق؛یس  

  ندیگو را سختی وجا.  گاه پناهناق؛یغیغناق؛سیس

 مک(ککردن را گویند)تی رفو نیوهمچن.  سرعتی عنی؛ردیس  

 در.  دنیگرد وشاد.  شدن خوشحال از امر؛یندیل؛سئوینگیویس

  دیگو وانید چهار

 ی گلد جان چرهیا نیجسم که آخر کونولی ا نیندیسئو

 ی گلد جاودان اتیح سنه محزون جانی ا گوءون

 زیون.  دینوش جرعه ته تای عنی؛سوموردی؛ کیبغارغودیس

  دیگو وانید چهار در.  دینوش خواهد را همه

  توتسا فنای جام اجلی ساق ندهیبزم بال

  اولالم تکبغارغویس وبیقو دامیآغز که اولسون طغار

نیز بیتی  و. کردی وخطاط.  نمود رسم زیون. کردی نقاش ؛یزدیس  

  دیگو مجنونی لیل در.  نوشت

 ی زدیسی نیس اولکه لهیا خامه

 ی دوزد ده پکیا قارای نیگوهر

  اخودی

  آرای نیجب اونون خاقیبو دور مشک نطقه

  آرا ناد اضیبی زدیس خوش نهی نیسواد کفر

  رنگ اهیس ستیا پرندهن؛یرچیغیس

 که ستیای اهیگ؛یروغیقوی ریی؛سیروقیقو ریغیس

  ندینش آنی رو دری ریگ شهدی برا زنبور دارد بنفش و دیسفی گلها

  کردن هیگر افراط وبهی دل تنگ باتقاماق؛یس

  دنیانیگر افراط بهی عنی؛تقاتماقیس



 وهک کیبار  صعب راه زیون.  ندیگو رای بیسراشانیش؛؛کراتمایس

  باشد ادیز افتادن خطر که  ندیگو هارا

 در را رهیغ و گندم و برنجی انگار.  کردن پاک؛لمکیالماق؛سیس

 )سییلمک(برود نیب از آن وخاک گرد اتی بکن پرتاب هوا به ختهیری نیس

 شدن پاکی عنیلنمک؛ینلماق؛سیس

  دیگو وانید چهار در.  هست دنینوش جرعه ته تای معن به؛یبغارایس

  میگئد اوزومدن لحظه ریب میک باده توت ایساق

 سورارام لب لبا توتسان نجه هر میک بو شرط

 سبعه در.  خواهرشی عن. ی شودیم گفته کوچک خواهر بهنگل؛یس

  دیگو ارهیوس

  اونو وی بون بنییدئی نگلیس آتا

 ی امکان تیرعا اولجه به یلیئا

 اخودی

  سرافراز بیلیق اونو سوزلردن بو

  وناز مهر بیلیق میکی نگلیس هنی

  دیگو نیریش فرهاد در.  نمود تکلم.  آمد حرف بهی عنی؛یرادیس

  کیکای نیاروی آنالد میک چوکین

  اوکچک اوندانی رادیس نیارو

.  دنیکش دست.  نمودن زیتم و. کردن پاکلمک؛یالماک؛سیس

  نمودنی ومهمان

و  دنیکش  دست  نوازش عالمت گربهیهمدی رو بهی عنی؛الشماکیس

 )قوناقلیق وئرمک( نمودنی مهمان زیون. لباس همدیگررا تمیز کردن 

  وفربه.  چاقی عنیکوک؛؛زیمیس

 رفته نیب از آن نوشته کهی ا سکهآغچه؛ لغیآغچه؛س غیلیس

 نقره ای سکهی عنی آقچا.  باشد

  کردن امتحانی عنی؛ناماقیناماک؛سیس

  شدن وفربه.  شدن چاقی عنیکوکلمک؛؛زماکیسم

زن بای عنی؛سیزیالماق؛نکراماکیس  هیگر آهسته و اندوه ح 

  دیگو وانید چهار در.  کردن

  کونلوم و میباغر آرا هجر نیینکرمایس نوع نه

  بدوریلیدئش  ئچه گئچهگ ندنیلر نهیا فراق



  نمودن وتعاقب.  کردنی پی عنیایزله مک؛؛نکرالماکیس  

 فرو زیون.  کردنش هضمی عنی؛یس رمهیندی؛سینکورجیس

  دیگو القلوب محبوب در.  کردنش تحمل زیون.  بردنش

 ی س لمهیریشیپ نیالر خام

 ی  س رمهیندیسی نیالر وطعام

 البرار رتیدرح.  گنجدی ونم.  ردیگینم جا؛غمازی؛سیغماغایس

  دیگو

  آرا اوراق غمازیسی صفت میک

  آرا آفاق  که اوراق نیی دئمه

.  کرد وجستن.  دیدوان سرعت وبه.  دیجه؛یجرادی؛سیردیکیس

  دیگو مجنونی لیل دری . بجه رهیوغ آبی جوی رو ازی انگار

  ر ستی باغالدی نیبئل ندهیئد سوز

ستی رادجیس اوزرهی مرکب اول   ج 

  دیگو وانید چهار در. شکست؛یردیندیس

  میک تمهیبی ندیا نیریندیس کونلونویی نوا چون

  پارچا ریب دوشوب انیهر چون اونو اولماز ممکن

 بیتعق رای گرید کهی کس واداشتنایزلمک؛ نکرالتماک؛یس

 برود او ودنبال.  دینما

 مدفن و قبر زیونیی . شما زیونیی . توی عنی سن سن؛؛ نیس نیس

 ضاحاتیا. )سین سین(شدن شکشته از امر زیون.  ستانقبر.  اموات

  دیگو وانید درچهار.  ریدئمکد سن سن تورکجه جانیآذاربا

  چرهیا مرحله بو که رمایو ولومی زهدی ا

  مدنیخطر نیم وزی یریب سن سن هج هدمقصد

. سیغالیین سوزون  باشد مانند و. مثلی معن بهاوخشار؛؛نییغالیس

میرزه فتحعلی قاجار ورینن دوز دئییر بو امر به اشاره بو آنالمدا یازیلماقی 

 دیر عین حالدا من اولدوقو کیمین یازدیم 

  شما بدونی عنی؛ زیس ؛سن زیس نیس

 ندیگو باشد پهن کهیا دانه هر ایو.  شفتالو و آلو زرد دانه؛غراقیس  

  ندیگو را  بارهنگ اپراقی؛ینکولیس

 مشخص و.نیهمی معن بهک؛یزلیس

  داشتن دوست را گریهمد؛شمکیویشماک؛سیویس



ی کسی بکن وادار رای کسی انگار؛رمکیودورماق؛سئودیس

  بدارد دوست گرراید

  من وعشق.  من ومحبت مهری عنی؛میوکوم؛سئوگیس

 چهار در.  ورزمیم وعشق.  دارمیم دوستی عنی؛وارام؛سئورمیس

  دیگو وانید

  وار همن میک سئورم واون القوزی

  خوش اصال  یشیک اوزگه وخوش اول

ن؛سئویس     شدن مشعوف و خوشحال از ؛امر نمکیو 

 خودرا پست داده  امتحان.  است شده آزموده؛بینانینالوب؛سیس

  است

ی لطف موالنا. دنیورز وعشق.  داشتن دوشت؛ومک؛سئومکیس

  دیگو

 ی ل اورد اولماز میحدد سئومکی سلطانی میک سن

 ی نیشاه و گدا ائتمز فرق عشقی بالل بو

  است نکفتهی کسی لطف موالنا از بهتر رای ترک شعریی نوا حضرت از بعد

  کرده نیتضم شانیایی شعرها اکثریی نوا

  دیگو البرار رتیح در.  تکانب  ؛لکیس

  اول دوری  آلما دور  ندهیالی نیتاک

 ی قو تارک و اتک لکیس ندنیس بارچه

  دیگو وانید چهار در.  است داشته دوست ش؛یش؛سئومیومیس

  شیسئومی ن اوزگه مندن کهی ک بسنیدئی نیی نوا

  قالریل گمان بد اوشبو سندن هللا هللا اولماز میک

 گرفته قرار پسند مورد.   است دهیپسندی عنی؛بیلیولوب؛سئویس

  دیگو مجنونی لیل در.  است

  دلربالر اونواول بیسئو جاندان

  دعالر بیلیق گوروبی ک میک هر

  ندیگو را الطفات و ازشنو مغول لغت به؛ یشیونالمیس

 الف اال مع القرشت نیالش باب

 رای زر زیون.  است شادباش مخفف که بوده نیتحس کلمه؛شاباش

 را مجلس دهندتا رقاصان و ومطربان زبهیون.  کنند نثاری کس  سر ندبهیگو

  دیگو نیریش فرهاد در.   ندینما گرم

  باش بنا اندانی دورت داگردون بیچک



  شاباش لحظه هر اونا بیئد گردون که

  زنندی کس صورت بو که ندیگو رای لیس؛شاپا؛شاپاالق

  نردبان؛شاتو

  ندیگو را رهیوغ آبشاری صدا؛لداماقیشار

  ندیگو رای احول؛کیشاشل

رداق؛شاق  عمل به زیدوچ خوردن بهم اثر بریی صدا؛القیشاغ 

گرد  . ونیز فضوالت گوسفندی ایست در فصل زمستان به د م آن چسبیده دیآ

 گرد خشک شده  باشد 

  ندیگو هم پسرک واورا.  ندیگو را تخمه دو وانیح؛شالقورت

  دهیچسب آن دنبه  به  که گوسفندان فضوالت؛لداقیشاق لداق؛یشاغ

 نیا از دیآ رونیب خودی زمستان گاهیجا از رمه که بهار لیاوا در.  باشد

 روشن آتش جهت که کنند خورد کنده را شده خشک و دهیچسب فضوالت

  کنند استفاده کردن

  ندیگو را اسخترگول؛؛؛شقه شاقه

  ندیگو را جلف؛شادلوم

 ی الپارس وی الباءالتاز مع نیالش باب

  ندیگو را کیتاج و تات فرقه؛شپان

  ندیگو را رهیغ و ریشمش چکاچکشپاشاب؛

  بکاربرند رهیغ و کفش در که ندیگو را درفششبه؛

  تالقرش نیالش مع القرشت نیالش باب

  دیگو نیریش فرهاد فیتعر در  است معروف.؛پر شش

  ندنیپر شش آفت هد گردونهی نی

  ندنیخنجری باغر یاریق اولوب

.  است دهیکش خیس به را رهیغ و گوشت شیشله ییب؛ششالب؛

 .ایضاحات آذاربایجان تورکجه بیر شهره هست دنیکش خیس به کباب از هیکنا

اتینه دئیلن سوزدور .شیش  اوالنسیزشلپه سوزو واردیرکی حیوانین یارا و

  کباب میلینه دئیلیر

 دار نقطه نیالغ مع نیالش باب



  دیگو وانید چهار در.  افسرده و.دلتنگی عنی ؛ش غبناک

  افالک که تک من بوگون بلبل همول

 شغبناک مندن لمزیائ فهم وقوش

  میالم مع شت القرشت  نیالش باب

  دیگوی سکندر سد در.  اسکندر قوشون ازی سردار نام؛شممال

  اولوب شممال چرهیا سپهدارلر

  اولوب زال رستم چون تهووردا

 نیآستی کس نکهیا مثلب؛یی؛قوزا بییرمایب؛چییشمال

  دیگو وانید چهار در.  است کرده باالی عن. ی بزند باال خودرا

  ندن کئفلی اول گلمکدور نهیقتلیی نوا گر

  یب قولونقوزای بیدارت نجیلیق بیسانج ا ت ک پس

 

مال   باشد نیآست کردن باال از امر؛ش 

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده بیر  ندیگو را دستنبور؛شمامه

 خیرچایا اوخشار ایپارلی عطیرلی بوستان بیتیرمه سینه دئیلن سوزدور

ماالق   باال نیآست؛ش 

  النون مع نیالش باب

 و تند اریبس که چرخ جنس ازی شکار ستیا پرنده؛شنقار؛شونقار

 چنانکه  ندیگو را پادشاهان فوت زیون.  ندیگو هم سونغور اورا.  است زننده

 نثر. است مذکور اسم به رزایم خیش عمر فوت دری بابر خیتار در

 ی اولد شونقار اوچوب لهیا خانه کبوتر و کبوتر رزایم خیش عمر که

.  ساز خود زیون.  ندیگو ا ر سرو درخت؛شنگ؛شنک؛سرو

  دیگو مجنونی لیل در. ندیگو را اآر خودونیز

  فسونگروشنگ تکی گوزی لیل

  رنگ و سرمه او دئمک سرمهی ن

 اخودی

  شنگ لعبتی قوپتد لهیا لیتعج

  آهنگ  یردیقلیقی سار باغ میک

  واو مع القرشت نیالش باب

 چهار در.  آمده هم بارشی معن به.  ندیگو را شبنم ترشحشودورون؛

  دیگو وانید



  نیسالق دوری دمی سیع شودورونیی سو وانیح

  شیائتم خرام که ایئگو میجانی سار بستان

  اخودی

 ی نهان بیساچ دنی خو عارض

 ی انگزند وانیح آبی میک شودورون

 آنرا که ستیای ساز نامشیدیرغی؛؛دورقویشودورغو؛ش

  بوده خان زیچنگ معاصر که تنکقون پادشاه نام زیون.  ندیگو عود

  هست هیترکمان ازی ا فهیطا نام زین اسفند.  ا شنان به هیشب ستیا اهیگ؛شور

  گو راست زیون.  ندیگو را اسبآت؛شوک؛

 . ونیز به پدر کفتارک زیونی . ک اسبی عنیآتا؛؛نهیشوکک

  است نیسالط بان هیسا که باشد چتری معن به؛شوکور

  بان هیوسا. چتردار؛یشوکورچ

  آنبه ی عنیاونا؛شوآل؛

  دیآ وانسان وانیح دهن از که ابیلع؛یشوالکا

 وی بلی عنی خوارزم و توران هیازبک انیم در.  شودیماوالر؛؛یشوال

  باشدیمی آر

  ندیگو را چراغ مغول لغت بهایشیق؛شومور؛

 مثل.  باشدیم بوندان مونداق مترادف؛یشومونداق؛شوموندا

  نیچن وهم. نکهیا

 یالباءالحط مع القرشت نیالش باب

ی کس به متیغن مال و گوشت از کهیا صهوحی .شکار گوشت؛رالغهیش

 انیقوشچ وصف در القلوب محبوب در.  آمده باال به کمری معن به.  دهند

 دیگو

  میشلیق ارتکاب نایالر اغیای کیا ریب هندیحظ نقش

 ی ائتد کباب نیس رالغهیش ندهیوال

 کرده ال چندی نمد زین و. سرخ برنگ و بخصوص ستیا لباس؛رداغیش

  دیگو وانید چهار در.  گذارند جامه ریز در تکلتوی بجا

  بان هیساگونشه  نککیچ قبا گئییب هدسرو

  دوری قالپاق ندایباش رداغیش داونیبو چابکوم

  اخودی



  اخودی روان سرو نیکسوتی ائتد رعنادن گل

  داغ ریش لیزیق شیمیگئ وم شوخ اول اوزه مهریتی سار

ی شاخها زیون.  آمده هانپادشای معن به زیون.  ندیگو را اوشانیبان؛یش

 چوبهاری رو بر عمارت سقف پوشش هنگام در که خاشاک خار و نازک

 کیتاج و تات  فرقه نیهمچن.  ندیگو را مگس زیون.  ندینما مال خشت ختهیر

  دیگو مجنونی لیل در.  باشند

 بیسال پرده غه باقیشی اورکامچ

  بیآل هیسا ندهیچیا پرده اول 

 اخودی

  دیره ییبی چولون غه باقیشی اورکامچ

  بییرمایچ سینی رشته وغونون تومش

  ندیگو را رانیش سرداران و آرامگاه مقام؛رامیش

  دیگوی سکندر سد در.  باشد ونیش و نالهی معن بهن؛یش

  نیش کونلومدهی اولد دن شهیاند بو

  نیخمست لیما کونولی اولد که

ه؛ی  ش    پسرنام  اهنامهش در که بوده شجاع اریبس که لشکر ازی سوارد 

  آمده ابیافراس

  ندیگو را باران ریت؛بایش

 به مغول نیخوان کهی منصب نام زیون.  ندیگو را امور فصل حل؛نکیش

   ند گویندشدیم داده یتمامور امور فصل قطعی  امرا

 را گویند گنجد روغنونیز؛ پخت ریش؛رالغانیش

 عّصاری عنی؛یراالمچیش

.  شدن متورم.ونیز رعدو برق را گویندشمک؛یشماک؛شیش

  باشد کرده  باد شده متورم وانیح ای انسان بدن رهیغ عفونت اثر بر همچنینو

 زین.  زنند رهیغ و اسب نعل بهکه  کوچکی ها خیم زیون.  خیسش؛یش

 متورم ورم

  یمهمانداری عنیغاول؛یش

  ندیگو را عام طعام؛النیش

 استعمال هم یسفار در.  حسابی ب لیتحم زیون.  دروغی ادعا؛لتاقیش

  کورپه سوزو لتاقیش ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  شودیم

  سوزدور لنیدئ نهیرمکلریگت بهانه بییآغال زیرسی نیاوشاقالر



  چسبانند رهیغ و کاغذ بدان کهی سمغ؛ میلیش

 )ایچمک( دنیوآشام.  )سورماق(دنیمکی عنی؛مماکیش

 زدن باال نیآست زیون. )اوزاتماق( کردن درازی عنی؛ماالماقیش

 )قاتالماق(

  واالّن.  الحالی ف ایمدی.ی .ندیابوچاق؛؛یمدیش

  یخوشحال وی .شادک؛یک؛شنلینلیشن

 سد در.  دهند نسبت پادشاهان به که ستیای پهلوان نام؛پالیپال؛چیش

  دیگوی سکندر

  اولوب پالیش چرهیا سپهدارالر

  اولوب وزال رستم تهووردا

  لالدا مع نقطهی ب الصاد باب

دق؛صاداق ی عربی الفبا دری ترک در که باشد ریتی جا.  ترکش؛ص 

 ندایالفباس عرب ندهیلید تورکو میزیب ضاحاتیا. شودیم نوشته ساداق س با

 سوزموز(ث) اخود( یصی )ریب او ریواردی ر( یس) ریب زدهیمیسوزجوکلر

  دیگو وانید چهار در  ریلمیازی

  توتموش سنان ندهیال میکی جانب صاداق

  نیباخ هیاژدها قاتل ریب وی النیا اوخ وزی

 الف اال معی الحط و الصا باب

ه   دیگو وانید چهار در.  است خداترس و عابد شخص لقب؛بیص 

  ولونی دانی ردیو که بوندان نیلب ردهیب نیگوزلر

  بیصه صهبادنی اوتد بال دن بالالر نه

 الف اال معی الحط الطا باب

 تخت نیچنی سلطان چیهی برا که زیپرو خسرو تخت نامس؛یطاقتد

  دونثریگو الملوک خیتار در.  نشد سریم

 . للریدئ سیطاقتد اونو میک دور تخت ریبی ریب دن جمله اول

 مرصع لهیا جواهر اونو وی. دیا شیقار وزی یارتفاس میکی دیا آلتوندان

  الریشدیلمیق

  ندیگو را ساله دو گوساله؛طانه؛دانا

 گویند را استاد وماهر  حاذق سندهینوی معن به؛یشیطا

 باشد آن قا  وآبا خان هوالکوی امرا ازی ریام نام؛طاغارجار



 قبال اورا فرسخ چهار در فرسخ چهار که ترکستان دری شهر نام؛دویطا

  شد متروک بوده سلطنت مقر که قیبال وخان.  ساخت آن قا

  القرشت الرا معی الحط الطا باب

  دیگو وانید چهار در.  ستیای تیوال نام؛ یطوس ط ر

  مهر لهیا وفا آرا اسالم کشور بو وخی چو

  طوس ط ر خطه و ا فرنجی نواح خوشا

 هد هد که بسر شانهی معن به زیون. بودموریت ریام پدر نام؛یطرغا

  دیگو موریت ریام وصف در نامه ظفر در.  باشد

  نامی طرغای نژاد قاراخان

  غالم وسپهرش بکام جهانش

هی   که بخصوص ستیای درخت؛نقور  ط     دیگو وانید چهار در.  ندیگو د 

  نازکی طوب و نازک نیقامت

  رعنا طرنقو و رعنا سرو

  )قوچاقلیق(ندیگو را  رشادتی ریودل. )دویوش(ونبرد  جنگ به؛دیط و  

 زیون.  است معروف اشی زیخ حسن که  نیچ حدود دری شهر؛رازط  

  است  بدخشان تیوال ازی کی نام

  رسد بهم آن از شونقار کهی شکار ستیا رندهپ؛یطوم طا

  دار نقطه نیالغ مع الطا باب

  دیگو چنانکه فارک   از ستیا فرقه ناممغاج؛ط  

ل؛ط    آلپ که است معروف پادشاه نام  زیونی . شکار ستیا پرنده نامغر 

 ریلیازی ارسالن آلب ندایالریازی فارسی ک بو ضاحاتیا.  بود او پدر ارسالن

ی ک ریدیآد داغ هوندور ریب اوروپادای ک دوزدور آلپ ندهیاصل رید شیالنی

 رئی یقیاشادی یننیتورکلربیر اویماق اوالراق هون بولغار  چاغالردانی اسگ

 ی اولموشد

  دیگو سیالنفا مجالس در.  ندیگو را مادر برادریی . داتوغا؛؛یط غا

 ی اولوردی ط غا رهیفق هم اول

 ی رداولوی نیا   نینی کابل دیسع ریم

 شود راقم طال آب با نیفرام سر در که پادشاهان ونشان.  آرم؛ط غرا

 درخت شکستن از کهیی صداتوروق؛ ؛تاراقطواقا؛طراق

  رسد گوش به رهیغ



  میالم معی الحط الطا باب

 عرق با  ستیا کالهی نوع زیون.  ترکستان در ستیای  تیوال نام؛مغاجط  

  نیچ

  ندیگوی گنجوی   نظام

  بندند طمغاج بر زلف را چگل

 بندند چاج را شوشتر خراج

.  ندیگو را غمای و تببت پادشاه نیوهمچن.  است سمرقند پادشاه نام زیون

  دیگوی روانیشی خاقان

  زنگ مهراج سر از بربود تاج

  آفتاب گرد خان   ط مغاج باره

  النون معی الط الطا باب

 با لغت.  نبورط صوت.  وباشکوه. صالبت وبا.  آواز و صوت؛ نهنط  ط  

 ریشع.  است مشترکی پارس

  باشال نوا اوزگه ریب زن بربط مطربی ا

 باشال طنطنا جهریب سن تندن مهیتنی عنی

.  سازند سفال ازی گاه چوب ازی گاه دراز باشدی د ه ل؛ط نبک؛ت نبک

  دیگو الابرار رتیح در

ن بک هدنیبزم بیئدی رعدن  َ   واون ط 

 ی اوچقون نون واوتی کباب برق

 الواو معی الحط و الطا باب

 شدن آراسته و نیمزطونانماک؛بزنمک؛

.  دیگو هم تالکویا اورا و.  زیت تند وی شکار ستیا پرنده نام؛طوغان

قرب ازی کی نام زیون.  ستیای پادشاه ناک زیون  دارغون احمد سلطان نیم 

  ستیای قهستان خان

  باشد غویطو همانغون؛یطو

ر رد کهی خم چیپ؛دوالق؛ی طوغا م    باشد رودخانه آب م 

  سرا خواجهی عنی؛یط واش

 چانیپ بهی عنی؛طولغا؛توءال

  دمیچانیپی عنی م؛ی؛توءالد میطولغاد 



 نوذر پسر نام زیون.  باشد نیطرف بینج که ندیگو رای شخسطوس؛

  ریشمش دستهی عنی نقطه دو( ت) با. خسرویک و کاوسیک سردار

ی عرب دری رباع مثل تسیای ریشع قالبی ترک در؛وقیوق؛تویطو

   وقیتو از شعر شاهد ک. ی ندیگو را مرغ نیچن وهمی . فارس و

  الریاخی اوتالر امیجان دننیلعل

  ریلیاخی جفادنی ن میقدی قاش

 دیمشاد ندنیس وعدهی وفا من

  ریلیاخی .زلمایق که زلمیب وفا اول

  دیگو البرار رتیح در. باشدی توغداری معن به؛یقوشی طو

 ی نیبحر وقیطو سوزده نییآنالما

 ی نیبحر قوشوق بلکه وقیطوی هانس

  ایال معی الحط و الطا باب

ی عرب لغت.  دهیرس انجام وبه.  ایومه.  آماده . ارفرّ ی عنیار؛یّ ط

 موطلق میسوزلر النیازی ندایالفباس عرب میزیب ضاحاتیا. ستیا

 فرهاد در.  وخدوری یری زدهیم تورکجه میزیب ندهیحرف(ع) ریدیلمالیاز(یا  )

  دیگو نیریش

 ی راقی   ایدر چونی اولد اریط چو

 ی خدا شهزاده شهی ردیگ اونا

  دیگوی  فارس شعر در. اخودی

د رونیب فلک از اریّ ط که باشد آن جعفر  پ ر 

  است جعفر دارد اریط وپر  و کوبالی کس نه

  القرشت الرا مع نقطهی ب نیالع باب

 بروز خود از  باشد وحوش و درندهیی صدا؛بییلدایریلداب؛ایعر

  دیگوی لیل سک فیتعر در مجنونی لیل در.  دهد

  لدابیعر لهیا غضب کهی گاه

  الرلوروغی میکی اسد گردون

  ندیگو را رهیوغ سکی صدامیریلداماق؛لداماق؛یعر

  االم مع نقطهی ب  نیالع باب

را  زدن پهلو دو حرف زیون. ادیفر. غوغا شورو.  بانگ؛ا الالعالال؛

  دیگوی سکندر سد در.  ندگوی

  اولور دایپ چو شیا نوع بو دن قضا

  اولور عالال ندنیال اوزره باش

  اخودی



  گوری عالالن لحظه اول دهیبزم

  گوری غوغان آرا خراباتی کو

 ؛ النون مع نیالع باب

 معروفایست گردن دراز ی مرغابعنگوت؛عنقوت؛آنقوت؛

  ندکی زندگ آبرد شهیوهم است بزرگتر اردک ازی ردق که است

  ندیگو را تلخ زیچآجی؛غاشون؛

 دهان توپ رکاب زیون.  ندیگو رای طباخ بزرگ گیدغازان؛قازان؛

 نیبدکسان و خویشان خودرا  نزول وقت در سالور از فهیطا نام زیون.  فراغ

ی پادشاه نام زیون.  روس ممالک ازی مملکت زیون.  کنندی شیاورانالم اسم

  تبریز تختگاه ایشان بود که است  معروف ایلخانی

 آن از دهیچ آنرا تابستان بهار فصل دری وحش ستیا اهیگ ؛یاقیا غاز

  کنند درست غذا

ایضاحات ی .تانر.  هللا.  خدا.  باشدی تعالیبار نام؛غانوغان؛قان؛ا  

بو کی آزورگان یاخودآسورگان آذربایجان یازیلیر اصلینده بوتون طایفاالرین 

قاباقجیل تورک طایفاسی  ی آزور یاخود آس اسگی یر دیر کبویوگو دئمکد

اولوب اوز آدالرین آذاربایجانی چیخاندان سونرا آسیا قیطه سینده بیریسی 

 وئریبلر 

 زیونی . ا سخره  منطقه. را گویند گوهستان سخرهق؛یالیغ؛قایالیغا

  شود واقع کلمه آخر در است نسبت رابط حرف غا. ترکستان ازی تیوال نام

  دیگو وانید چهار در.  دیگو رای خال تو کیباری نئ؛رقوغارقو؛قا

  ماسیا زیر شکری کلک لیا تکی کلکیی نوا گر

  قیروء هدریب شکرین رماسیا ب ر تک لمایق بیع

  دیگو هیاخالص هیوقف در.  اتراک از فهیطا نام؛ نیغاوچ

 ی غوغاس ریوجال

 ی عالالس نیوغاوچ

 و یالتاز میالج مع دار النقطه نیالغ باب

 ی الپارس

چ  دری لطف موالنا.  ندیگو را راه بلد.  اهنما ر؛ی؛غزرچیغ چر 

  دیگو نوروز گل

  شیائتم سهو باشالدقجای غچرچ

  شیگئتم وناولی سالنا وروبانی



 کهی خار دسته زیون.  ندیگو را قسطام و گاو دمغجغاو؛غژغاو؛

  دیوگ وانیچهارد در.  دینما خیز جستی شوخ جهت گذارند اوالغ دمزیر

  حرامی گلد اگر دی ییایر خیشی ساققال

 غجغاو گرک ونانیبو ائششکی کولالری ول

  الراءالقرشت مع دار النقطه نیالغ باب

 ریسربز اطاعت جهت.ندیگو را رهیغ کوس آوازغرنش؛گرنش؛

   دیگو اسکندر با دارای دردعوای سکندر سد.  کردن وثنا حمد آوردن

  آرا نبشج  ی دوشد زن کوس هنی

  آرا رنشغ  ی دوشد کوس ایو

  مصرع.  است معروفغونده؛

  ابر غونده که اوندا ریب هر اولوب

 نشسته خی هیشبی زیچ نیزم بر هوای سرد اثر بر؛روءیغراو؛ق

 نیزم بری چگیقارچ کهی زمستان صافی هوا در.  است بسته خی یانگار

  دیگو وانید چهار در.  ندینش

  اسمیا زیر شکری کلک تکی کلکیی نوا گر

 روءیق ردهیب شکرین اولموش تک ریب لمایق بیع

 اخودی

  اوزره خضر خلعت اول گون کافور حلّه

 قیروء رحمتدنی دوشد ایگو هیخضرا سبزه

  دیگو وانید چهار در.  رفته فرو آب ودر.  شده غرقی عنی؛غرقاب

  ده یبنسیا رلی ائتد ریس رب   وبحرو کونلوم گوزوم

  گوز غرقاب نولکو غمای الری تاپتد هسفرد بو

رپ   وامثالهم.  سپر وبند.  ریشمش بند زیون.  ندیگو را ترکش بند؛یچیغ 

  االم مع دار النقطه نیالغ باب

  َ لچه؛ق  ی فارس به. باشد)کوتوله( قد کوتاه و پستی معن به؛لچهغ 

  است مشترکی فارس با لغت.  ندیگو اوءباش رند ویی روستا

ی اسگ ضاحاتیا.  ندیگو ار در پشت دیکل؛دانیلیلکه؛کق  لکه؛غ  

 آغاج وخونی رهیمئت میاری ریب نانیسال نایدال نیالریقاب آغاج چاغالردا

 اونا جاندایآذاربا الریساالرد نایدالی قاپ اوالراق ردیگئچ چال اونوی اوالرد

 ریلیدئ ددانیلیک

   الواو مع دار النقطه نیالغ باب



ی بابر خیرتا در.  ندیگو را حرم کار خدمت؛یچی؛قاپیچاچیغوپ

  نثر. دیگو رزایم نیحس سلطان حرم تعداد در

 ی لدیقی ترق نهیس مرتبه قیل مکّ یب ندنیس مرتبه قیلی غوپچاچ فالن که

  ندیگو الیرتکه  گزنده ستیای جانور؛  غونده

  ندیگو را اهیس گالغ؛غونک

کمه؛غوسون؛  پا به راآنرا  انیسپاه کهیا چکمه مغول لغت بهچ 

  ندیگو اوتوکیی اجغتی ترک در پوشند

  ندیگو را گنبدقوببه؛گونبذ؛غوما؛قوببا؛

 آن در که کیتاج از فهیطا زیون.  هرات توابع از ستیایی جاغور؛

  دیگو وانید چهار در.  دارند سکنای حوال

  دور نییآیی روستا میوش ماه اگرچه

  غور و غارتی سالد هدتیوالی شهر کیول

  دیگو ماجوج اجوجی تیفیک دری سکندر سد در.  والیهغول؛قول؛

 ی الرقارمابی بارماغ غول بیگل

 ی رناقالرید وی رناغید ویدی ول

 ی اءالحطیا مع دار النقطه نیالغ باب

  دیگو القلوب محبوب در.  ندیگو کمانچه که ستیا یساز اسم؛چکیغ

  خاردوریچ ندانیباشی هواسی مئی شیک اگر

  ریالواری لهیای س مّدناله چکیغ

  کردن غش.  شدن حالی وب.  باشد رفتن خود ازی معن به؛ماقیلجایغ

 آنجای( چوبهای )ها ریت که قپچاق دشت کینزد ستیای تیوال نام؛داقیغ

 )نّرراد( باشند معروف راست و

 در.  باشد مقراضی . چیق. زدینگر تا بندند سک گردن به کهیچوب؛یچیغ

  دیگو وانید چهار

  عصا دومسو من زیت به لیئا ناوک اول مهیقصد

  تیا قیلی چیغ میک شیلمیشیدئ انیهر ودایکو

 اخودی

  لمزیب صفا شیا زیس غیآر

  لمزیب عصای سی چیغ تیا

  بشودآدمی  کیتحر باعث ه خوردی نیب به کهی تند حهیرا؛نکشماقیغ



  ندیگو کاررا خدمتقوللوقچی؛؛یرلچاغیغ

  ندیگو را هی یجار زیکنی ترک بهرناق؛یغ

 و.  نایاولماغ  مثل. شود واقع کلمه رآخ در است رابط حرفنه؛یغ

  نهیقالماغ

  کردن زیوگر جنگ سک مثلی عنی؛نکشبیغ

 میزیب البته ضاحاتیا.  لیقالماغ.  لیاولماغ مثل.  است رابط حرفل؛یغ

 اوچون مثال بیآلی( د) نیری سوزونون( لیغ) ندهیس تورکجه جانیآذاربا

 ی قالماد اخودی یاولماد

 القرشت الراء الفا باب

.  گذارند سر بر جنگ روز در ازبک فهیطا که ندیگو را سرخ الهکف رد؛

  دیگو دارا قوشون وصف دری  سکندر سد در

  ترک مین ندایباشی فرد زلیق

  مرگی حال اولوم اولوب دننیوهم که

  قراآسالییب  وندهدور فرد همول

  آرا داغی ن الله شیمه گورمی شیک

چ   ندکن برسر زنان ندیگو را چادر؛یف ر 

  باشد(خروس) نهینر که ندیگو را مرغ جوجهک؛یفر

 زاستیپرو خسرو معمار نام؛ فرغان

  ستیا کوه اسم زیون. ماورالنهر در ستیای تیوال؛فرغانه

  هیشب زین و. شانیپری معن بهی فارس اول فتح به.  است معروفف ش؛

 حتت که زانیآو وجب کی مقدار به دستار از آنچه نیوهمچن.  مثل   ومانند

  دیگو وانید چهار در.  باشد اسب کاکل  زیون.  ندیگو ا ل ن ک

  میرمادیچی دیا وخی یوجهی مئ چوی دستار خیش

  فش وندهسوزی مئی اخشی اولی لالیق مرهون هدی مئ

  اخودی

  میدستارک دورور والنا بال نایباش خیش

  فشی اولد مانع کیل دمکیائشی نیاسرار عشق

ه؛   ندیگو را کبک جوجهف ر 

  الونون مع الغا باب



 در است تر نرم همسمور ازپوست آن پوست مو پر باشدی جانورف نگ؛

لف تیوال  کندی زندگ باشد تاتار ترک دشت که ق ر 

  الواو مع الغا باب

 حوله زیون.  بندند کمر به کهیا پارچه.  باشند طه؛کمربندیف؛ فوطه

  دیگو وانید چهار در. حمام

 دور نهانی لیبی میک نال ندهیچیا ننودی ن برک

  دور انیاع اوسدونده تکی بند شیقام فوطهی قلم

 یالحط اءیال مع دار الغاءالنقطه باب

  باشد کوکالی فارس به که ندیگو را جعلقور؛یف

 تراشند چرخ شگل به که مدور کوچک چوبگیردنه؛رک؛یرفیف

  بچرخد تا  دهند حرکت اورا انگشت برسر گذاشته نیزم بر آنرا اطفال

 رای کس گذاشته دهان بر نگشت تا دوی انگار.  زدن صوت؛شقراقیف

 ی اوریب در موزون و صدا کی لب دودادن  تحرک از ایوی . بزن صدا

 تفنگ گلوله زیون. ستیای باز آتش آلت موشکشک؛فشنگ؛یف

 که سالطین ترکتبار هند اختراع کردندباشد

 االالف القاءمع باب

 کاله طاسی باال بر پر چند انیهسپا که ستیا قاعدهقراپر؛؛قارقارا

 قارقارا را  اهیس پر وآن.  گذارند پرها آن انیم به اهیس پر کیو.  کنند نصب

 بقلم خودی جا ودر.  ندیگو هقاوتا پرهارا آن همهیی جغتا لغت به  ندیگو

 کاله طاس برسر اورا اهیسی پرها کلنک به هیشب  ستیای مرغ زیون.   آمده

  دیگو وانید چهار در.  ستیای رهادب عالمت که گذارند

  قرا دنی توتون میآه مودور بلبل مودور گل

  قارقارا شیآلم بییسا ندنیچیا الریاوتاغا ای

 اخودی

  دود و آه مندورقوزوب  اوزره نیباش پر قرا سن

 گواه دور ننیگیل کش سر اول دان اوتوم میمن بو

 و گذارند برسر هکال عوض عمامه و دستار افاغنه خاصه ترکستان اهل اکثر

.  کنندی م نصب دستار و عمامه کنار بر جنگ روز در طاسی پرها آن از

  دیگو وانید چهار در چنانکه

  دانیسار دانیم گلسه میشهسوار خوشدور نه وه

  دنیرخساری نیگرد تسایآر هدریب میگیپریک

  اوزه طاق سامیقو نایطاق فلک شیتمی میک لهیا

  دنیدستار بیآلی پرن قرا ناد میآه دود



  ستیای جنگ آلتقاروره؛

.  تو مقابل در.  شمای روبرو در؛ندایندا؛قاشینکدا؛قارشیقاش

  دیگو وانید چهار در توی ابرو زیون

  میشدیدمیائش نیس آوازه نینی خال ندایقاش

  ایگو شیمیا هالل ریب اول دانیطاق کعبه بو

ی لطف موالنا. نکن رانده.  رمان نه.  دوانن  .نکنی فرار؛قاوما؛قوءما

  دیگو

 آرا حسن ذکات ریب قاپوندانی نی لطف وئماق

 ی  ن هللا شئ ندایباری غن نیس تسونی دایقا 

 وسمج  سر رهیخآدم ؛قیرتیک؛سینک؛قاشلیقاشانک؛قاش

  دیگو وانید چهار در ندیگو را

  دن کدهیم لهیا حورمت نایقارشیی نوا خیچ

 قاشانک ولساا بیائد قیلی قماسیچی شیک سودرالورالر

  دیگو وانید چهار در.  شودیم ساختهر؛یلیلور؛قاریریقا

  چیپ هندیلیب گوروب چاقدا النیقار میوئررد جان

  تاب دوشسه هنیس رشتهی جان که اول وخی تانک اولسه

.  محضرتان در.  تو مقابل ودر.  توی روبرو در؛ ندایقاباقوندا؛قاباق

 دیگو نیریش فرهاد در

  خادم ندهیال نیسن اولموش وحوش 

  مالزم قاباقوندا اولموش سباغ

  دیگوی سکندر سد در.  انیچیپ وبه.  کن تا؛قاتال

  نوال ایدری راادی اناقالری

  مثال حایمس میگل میکی دئد

ایضاحات اصلینده قاباقالماق . نمودن واحاطه.  کردن محاصره از امرقابا؛

 دئمکدیر

  دیگو نیریش فرهاد در.درزش و.  انشیم ودر.  شیال درندا؛یدا؛قاتیقات

  ندهیخدمت بانوی توتد ری بیگل

  ندایقات گردون میک نوع اول ملک

  دیگو وانید چهار در.  مکان چه ودر.  کجا دری عنیدا؛هاردا؛یقا

  میک خاصه لدنیا قماقیچ تک الف دور ممکن داهار

  واو که اوندان  شامیقالم جهتدنی آلت آرا گون

  اخودی

 ی ن خستهیی نوا رلی وشتاوز لر تیا وندایکو



  ریهاردادی باش هاردای جسم که ظاهر ماسیا میک

  نمودن ادبانهی بی گ رهیخ زیون.  پا از کردن آبلهقابارماق؛

  است شده ومحصور.  شده حصاری عنیب؛یقابال

 وانید چهار در. آمده هم بازوی معن به.  وگو.  کجای معن به؛یو؛هانیقا

  دیگو

  ریگل مقّوسدن خچر میک واوخ تییبل هر

  نیدام ویقا دنی اهل عالم که نیم نیم ایگو

  اخودی

  کونول ندانیشکاف کوکسوم و ناوک آتسان سن

 هاردادیر  خوش که لمایق خطا شیگلمی ل گوره

 نموده واخراج.  است دادهی وفرار.  است راندهقوئوب؛ قاووب

  است

 است کرده مراجعت زیون.  است برگشتهب؛یدیب؛قایتیقا

 نیریش فرهاد در.  است زده زیون.  است دهیکوبی عنیازیب؛ب؛یققا 

  دیگو

  ازیب هریبی داشالر مالمت دهوکونلوم جان

 زینیلدیق محکم نیمسمار اندوه لهیا درد

  اخودی

  داش غهی اوزون ومروقی بیقاق هکوکسوم

  باش غهی اوزون بورک اوزه ری ببریو

یده رسانم بهم را زیچ دوقاوشتوروب؛قوئوشدوروب؛

  دیگو مجنونی لیل در.  است نموده جفت و. است دهیچسانو

  راقدانی وروبدشئووقی نیقوالر

  راقدانیقی منتظرد انیفرمان

 و  چنگ بای عنی؛بیش له چنگهقارپیشیب؛ب؛یقارماش

  دیگو وانید چهار در.  اند شده ریگ در باهم  ناخن

  میک لهیا اولقوم قابل تیحما لسانیق ایساق

  بیقارماش والن کایا تاالشورالر نلومکو لهیا غم

  دیگو مجنونی لیل در. . آمده در خروش جوش بهی عنیب؛یناشیقا

  قورد بیناشیقا چرهیا لر ارهی

  ورتی هم طعمه اوالردا اوندا هم

 ادبانهی بی گ رهیخ.  است شده برجستهپینه زده است.ونیزب؛یقابار

  دیگوی سکندر سد در. باشد شده جادیای رمو  ت  ی آدم بدن دری انگار.  کردن



  دنیانصاف و عدلی لدیق تجاوز

  دنیالفی دعو اوزونن بیقابار

 در.  ردیبگ گاز را آدم  رهیوغ سک نکهیا مثل؛یم؛قاپدیقاپقوج

  دیگو وانید چهار

  کسیب شامیاتمی وندایکو خسته

  بس نیا نیائتد ماققاپ جاغینتوت

.  است شدهی جار نخو بدنش از.  است شده نیخونب؛یی؛قانا قاناب

  دیگو نیریش و فرهاد در

 ی اقیا نادنیداغ اندوه بییقانا

 ی داغ اندوه اولوب داننیاقیا

 دست. است آورده وبدست.  است کرده کسبب؛یب؛قازانیقازغان

 الابرار رتیح در.  باشد آورده بدست کارده شخص ندیگورا  رهیغو مزده

  بیقازان دننیزحمت جهانی کیا

  بیانی اوجورده بیزانقا میک نجه هر

 دادهی فرار نیهمچن و.  است کرده زندهب؛یلدیریقوالب؛د

  است کرده دور خود واز.  )قوئوب(است

ی سکندر سد در.  را گویند کردن نینفر و ناله؛غاش؛قارقوشقار

  دیگو

 ی شیا ائل اولور میک قیمردودل نه

 ی قارقوش نینیجان اونون گون دونن

  دیگو وانید چهار در.  نیوکدام . کدامی عنی؛ی؛هانسیسیقا

 ی ک میجان خستهی فداد ردهیب لیدی هانس ندنیلب

 ی اولد فدا نیلعل وی جان میک فدا میجان اونا

  اخودی

  قصور وار ندهیمذهب میک سن دئمه چوخ زاهد

  نماز من میدیا شیلمیق له نیسن دهیمسجی هانس

 تورکجه نجایآذاربا ضاحاتیا.  دیکوبی عنیزدی؛دویدی؛ا  ؛یقاقت

 گوید .درچهار دیوان ریدئمکد ماقیریآ ننیات نیس دنه نیگیار اشی ندهیس

  لیم بییدئ نیلماسیق راحت دورانه دئمه انجم گون دونن

 اندود ریقی ن گردون بیلیق دویدی ینرل خیم گل قضا

.  ن را گویندرفت فروخود  به. شده است   ناک اندوهی عنیغوروب؛یقا

 فکر بهی نگرانی رو ازی کسی انگار.  شده رو غوطه درد غم درونیز 

  دیگو وانید چهار در.  باشد رفته قیعم

  غوروبیقا دنی غم ولدوما مدع میکی وجود با



  سوروب زتاپما دن لعلی سراغ نینی آغز چیه

  است شده مخلوط بهمب؛یشیقار

 ازی محل زیون.  آن مثال و شده برشته گندم؛قاوورماج؛قوئورماج

 آن فیس هیبق و فرقه دوله عالو قتل که است مشهور  نهرماوراال تیوال

ی سپر خود روزگار انیبر گندم  خوردن با نموده وطن را مکان

 سوتوننی گئچ اخودی ونیقو ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.کردند

  دیگو مجنونی لیل در.  سوزدور لنیدئ نهیگ مهی چوبان شیلمیریشیپ

 دّراج تذرو ندهیری خرمن

 ورماجئوق قورار ندایس ابهت ری

 محبوب در.  ندیگو را پرستوله؛ جه قارلوقاج؛قارلواج؛قه

  دیگو القلوب

 ی ائدرد ذکر لهیا نیتمک قوشونونی گو حق

 ی ردیریگت مالمت سیالماقیانی ه جه لینیق

.  شودیم برابر و جفتی عنییرله شیر؛قابالشیر؛قاوالشور؛

  القلوب محبوب در

  تابالشیر چوخ بدن دننیمشقتی مکانیا ولی

  ابالشیرق نایاقیا روالر راهی وری للری و

 در.  است نشده احاطه و  محصوری عنی؛قابالمادور دور؛یقابالما

  دیگو القلوب محبوب

  دوری قابالما حسد حقده هندیس غنچهی رکونول و

 دور و رانده خود واز.   اند دادهی فراری عنیقاوالبالر؛قوئوبالر؛

  دیگو وانید چهار در.  اند کرده

 قوئدورالر بانیریاغدی داش آرا اطفال لیخ

  اولدوم دایپ وندایکو اونون میک اندانیها هر

ی آمدگ بر زیون.  ه میگرددبرجستی عنیسولوق وئریر؛؛قابارور

 در ونیز تاول میزند .. را گویند ادبانهی ب کردنی سر رهیخ زیون.  دارد

  دیگو وانید چهار

  خاردوریچ اوت دن میتن ااوندی س ا سمه فراق

  ریقاباری بارماق توتسا الیمی که بیطب

 رهیغ و گندمی انگار.  شودیم برشته؛قاورولور؛قوئورولور

 رتیح در.  شود برشته تای بگذار آتشی رو ختهیری نیاسی و ساج داخل

  دیگو االبرار

  قورولور لهیای اغی اوز که شمع

 ورولوریا  ی میک فانوس اونا چرخ



 اخودی

 یمیک من میک گئجه هجران ریریو میهمدرد معش

  لهیای اغی اوزی خدا اول ورولورئق اوتوندان هجر

 ندهیس تورکجه جانیآذاربا. باشدیم غمناک و متالمی عنیغولوق؛یقا

  دیگو نیریش فرهاد در.  رین شلهیا ندایآنالم قالماق نهیدیق نینیریب

  دور غولوقیقا بانو که میردیلیب

  دور اولوق ندانیداغ فرهادی غم

 اخودی

  اولوق حدیبی دوشدی باش شیا که

  غولوقیقا همی شچیا اولوق شیا نجه

سولوق قابارمیشدیر؛؛ دوری شیقابارم

کرده  ادبانهی بی گ رهیخ.  ه بودشد برجستهی عنیویرمیشدیر؛

 کوپپمک ریب اولور هردن ندهیبدن نسانیا ضاحاتیا ونیز تاول زده بود .. بود

  دیگو وانید چهار در. ریلیدئ قابارماق اونا ریوئر اوز شمکیش

  دور شیقابارم وب ریناندیرماقیاندی ای مواوشاقیلقدان 

  ندانیداغ دود غینکلی نیآتش لعلی تاپتد میک

 .نثر.  دیگو الملوک خیتار در.  ندیگو را کرکس؛ریجر؛ق  یقاج

ویه گ بییباغال ریقج دورت  نیس هیپا دورت صندوقون ریب دن جهل نمرود 

 یه اوچماق ایسده یردی 

.  ردیگیم قرار سرزنش و نیونفر طعن موردقارقانیر؛؛قارغانور

  دیگو وانید چهار در

  توکر هیندور جام وفادوری ب  گلشن بو چون

  قانیرقار نرگس ندهیعمر میک میس پاره نجه

.  هست زدن بهم از امر.  کن مخلوط بهمیعنی ر؛یشدیقات؛شتوریقات

  دیوگ وانید چهار در

 ی بار لهیائ رحم سن صبای ا اولدوم توپراق اونسوز من

  ندانیغبار میجسم نایتوپراق نینی کو دیرشیقات

ی کس دست از را یزیچو غیره را گویند .ونیز سک گاز گرفتن قاپماق؛

   دنیقاپی تند به اجازه بدون

  ساختن محصوری عنیقاباماق؛

 کردن اجناسی را گویند ونیز بسته بندی .  شدن محاصرهی عنی؛قابالماق

  شدن وبرجسته.  شدن متورم.  کردن آبله؛لماقیقاب



 چهار در.  نمودن جا و دادن تکیه فشار بایی بجا رای زیچقاپساماق؛

  دیگو وانید

  آرا زلفونی کیا شیقالم کونول دردلی آرا هجر

  اونو دال ریب نادیسار هر شیقاپسام میک تک درد

  بگذارند قاب داخل در  رهیغ تابلو انگار.  کردنبندی  بسته؛قابالماق

  میزخ و ستبر زیون.  ندیگو را ظرف؛ قاب

  ندیگو را تبخال و آبلهسولوق؛؛قابارجوق

ی شانیپ به. ندیگو را زکدویون.  مقابل زیون.  روبرو و. جلو؛قاباق؛قبق

 قرار نشان آنرا سربازان کهی عالمت ریت دانیم در نیوهمچن. شودیم گفته هم

  دیگو وانید چهار در.   کنندی انداز ریت مشق انداخته ریت داده

  آرا افغان شامیقالم بیئد قاباق اوخوندان محنت

  آرا دانیم وخدوروری میسوار چابک بیلیب میک

 اخودی

  مواوپی نیبوخاق توتوب نیذقن میدئد

  مواوپی نیقباق سوروتوبان نایقاش گوزو

  مواوپی نیدوداق مییه لینسیا اوزون تک گول

  اوپمی نیاقیاائیلیب  دئسن اگر وخی وخی وخی

  دیگو وانید چهار در.  نشد رابیس؛ی قانماد

 ی قازغانماد کونول ندنی الیخ نینی لعل کام

 ی قانماد گز هر تشنه لب لهیا چرهیا سوی دوشد

  اخودی

  چیهی قانماد چرهیا توکمک قان گوزو

  چیهی  نانمادیا اوزوی نیحال اوز

 در.  او نینگ زینی( .قارش) اوی رو شیپ زیون.  اوی وابری عنی؛یقاش

  دیگو وانید چهار

  باخدیم بیی لهیائی شکاف نیسااری ریت هدمیتن

  ندانییای یقاش اونون دورولموشا اوخ اونجب میبینص

 زاندهیوگر.  است دادهی فراری عنی؛شیتمریقاجورموش؛قاچ

  دیگو نیریش فرهاد در.  است

 یترمیشب میک اول میکی اولد محقق

  باش نادنیداش قیهرلگ   شیرتمیقاچ 

ل ک.  شاهان شاهقاآن؛  و شانی ذ پادشاهان مغول زبان به. المکوک وم 

  ندیگو را میعظ



 (قاپان)باشد بزرگ ترازوی فارسی بابا.  ندیگو را خوکقابان؛

  ندیگو را اسب نیز عقب و دامنهقابتال؛

  ی(سراال)ندیگو را بزرگ سهیک؛یقابتوغا

ی وفرار.  کردن دور خود واز.  فراری بدهیدوز؛قوئو؛زینکقاوو

  دیگو وانید  چهار در.  دنیزانیوگر.  دادن

  هجوم ه ییبلیئا وئووزق میک میدوسالر زیس میدشمن

 ی من دان قیل پادشاه ندنیکشور قینوالی ب

ی سکندر سد در.  شمارا کی کدام؛ یزینی ز؛هانسینکیسیقا

  دیگو

 ی س هیسا زینیسی هان دوشر میک اونا

 ی س هیپا دورور راک وکیبو دن گونش

 هست ختنیگر و. دنیدو از امرز؛ینیز؛قاچینکیقاچ

  کن بلندش.  زانیبرخقوءزا؛ز؛یقالخ

 ریشمش کارد داده جوش گرید کی با که ستیای فوالد و آنجورمه؛یقا

  کنند درست رهیغ و

 ستیا  نیخورج زیون.  زندیآو گردن از که ستیا سهیک کنوعی؛جوقیقا

  کنند درست پوست از که

  ظروف و ظرفی عنیقاجاق؛ قاب

  اهیس اهیسمحض سیاه .. قارا لی؛قپقره؛ذ قاپقرا

 خانی فتحعل رزهیم ضاحاتیا.  ندیگو را در پاشنه؛ یس اوکجه قاپو

 بیی ائله سعف منجهی ک بیآل قلمه نیمیک( پا پاشنه) سوزو بو قاجار

 نی دئیلیرنده قاپی داباآذاربایجان تورکجه سی

 اال گرفته درخت پوست لیقب از را پوستقاپوراق؛قاپوق؛قابوق؛

 آخر

  کردن سخت  زیون.  نمودنی وقاط.  کردن مخلوطقاتماق؛

 نکرده ازدواج خواهر به. باشد برادری معن بهنداش؛قارداش؛یقار

 دولت خود برادر مورد دریی نوای سکندر سد در. ندیگو زقارداشیق نابالغ

  دیگو حتینص پند مقام در و وزارت درباره ابیآ

 ی گوهر نینی کان میگوهر ایا

 ی اختر نینی برج میاختر ریمن



  ناسی شرقا اوزه حشمت اوج نجه

  ناسی نداشیقار چرهیا نسبت منه

 اخودی

 ی نینداشیقار تاپسا نداشیقار

 ی نیباش یمک یک دیلر دمادم

 و دادن تکیه بجایی  سماجت بازور  به رای زیچش؛یقابسام

 وانید چهار دری . بده هیتک محکمیی جا به رهیغ و چوب که انگار. چسباندن

  دیگو

  آرا زلفونی کیا شیقالم کونول دردلی آرا بحر

  اونو دال ریب نادی سار هر شیقابسام میک تک درد

نفهم . ونیز به آدم .  شودینم ریس خوردن آب ازی عنیقانماز؛؛قانماس

 سوزون قانماق ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیاکند ذهن گفته میشود .

  رین شلهیا ندایآنالم  دوشمک باشا اخودی و دوشونمک

  دیگو وانید چهار در.  شودینم تای عنیقاتالنماس؛قاتالنماز؛

  میکی ساق باده توتی محنتلر جهانی ائتد هجوم

  مازقاتالن هنیدفع نین لیخ بوی شیک زسهکمچ قدح

 توی ابرو زین. . مقابل ودر.  روبرو زای عنی؛داننی؛قارش نیدیقاش

  دیگو وانید چهار در(. ندانیقاش)

  نجوتکیا اولوبدور ندانیوقاش زلف گوزو

  عدن ّدر اونو رلریدئ رید دن وجه اوشبو خلق

  گرددی نم ادخام.  شودینم مخلوطلماز؛یلماس؛قاتیقات

  دیگو نیریش فرهاد در.  ندیگو رای نش؛یقام

  زیر شکر لماقاو شیقام اولماز عجب

  زیر گهر اولموش شیقام بو کنیول

 امر(.قوئوش) شدن وجفت.  کردن موافقت از امرقوئوش؛قاووش؛

  دیگو وانید چهار در.  شدن کینزد از

  زمان ریب ائتمز ریس غمیی نوا مدنیهجر که دئمه

 وشئووق ریب الاونون سینلیریآ غمدن میک سن سدهیا

  چهار در.  شده وزده. ه دش دهیکوبی عنیدویولموش؛ش؛یقاقالم

  دیگو وانید

  مشفقی ا کیل چکمک کانیت ناد میاقیای ندیا سود نه

 ی مسمار هجردویولموش  کوکسومده ردهیب  داشالر که



 کردن ورغبت.  شدن تا از امر.  شدن وسخت سفتی عنی؛قالشماقیقات

 هست

 کردن رغبت از هیزکنایون.  آوردن وطاقت.  شدن تای عنی؛قاتالنماق

  هست

  کردن هیپو سرعت وبه.  زدن قطره؛قاتناماق

  دیگو وانید چهار در برگ به برگ .. ال البه؛قات قات

 ی دیا تابی ب کونول قان قات قات چرهیا بزم زیس سن

 ی دیا خوناب میگیچدیا لب لبا جام دمبدم

 اخودی

  نادونشوق مسافر اول اولوب قات قات تک غنچه

  کونول لریائ ابوت چیپ دمادم غینکلی یس نامه

  دیگو وانید چهار در. هست  نماندن از هیکنا.  است نمادهش؛یقالمام

  سنه اونون شیقالمامی وفاس گریی نوای ا

  شیقالمامی وفاسی حسن هم اونا میک مهی غم

  نمودن وارید زیون.  شدن محصور از امرقابال؛

 را خورشتی نوع زیون. باشد سخت و صعبی معن بهق؛یغ؛قاتیقات

  دیگوی لطف موالنا.  ندیوگ

  باخماقا وخی میطاقت میوئررد جان راقدانیق من

 ی.محرم نیجمال اولموش میک گوزگو قیقات وزی

  دیگو وانید چهار در

  فاش ائدر اشکی زالل میدرد قیقات

  داشگیزله دین  قالماز چرهیا سوزون

ی سکندر سد در.  ندیگو را سن وکهولت . یریپقوجالیق؛ق؛یلیقار

  دیگو

  زاولما گیزله دیرسهی نیع قیلیقار

  زولماا دورسا بیباخی اولد چاقبارور

 رم زیون. . کردن ودور.  دواندن.  دادنی فرارقوئماق؛؛قاوماق

 دیگو  وانید چهار در.  دادن

  دنی کو اول من میک بیسال ندهیال تلریا

 زی لهیائ خرسند و مشغولی دم سترلریا ماقئووق

  ندیگو را  انقالب و آشوبم شده گویند .ونیزدرهق؛یشیق؛قاتیقاتناش

 هست  شدنی قات از وامر. شو ادخامش؛یقات



.  چشم سختی عن. یهست چشمی گ رهیخ از هیکنا؛کورلوک قیقات

  ستیای شرمی ب از عبارت وآن

 شدن ادخام از هیکنا. شوندی قات بهم که دواب مجمعش؛ی؛قاتشیقاتل

   هست زیچ هر

 فرستندی تو صاحب و دامادی برا عروس جانب کهیا هیهدنج؛یقات

  دنیودوان.  دادنی فرارتماق؛ریقاوچورماق؛قاچ

  هست دنیدو از امر. بدوقاچ؛

 قاراقوش رانیا در.  نامند هم بورکوت واورا.  ندیگو را عقابقارتال؛

  ندیگو

  زدیر جراحت کچل دنیخار از که آنچهقارنماق؛

 قانون به اعتنا بدون وداگرانس که ندیگو را ممنوعه اءیاشی. فرار؛قاچاق

  ندینما فروش دیخر نموده ونقل حمل آنرا کشور هییجار

 اجازه بدون گرراید زیچ هر ای وی کاال شودیم گفتهی کس به ؛یقاچاقچ

 برساند بفروش نموده ونقل حمل قانون

 خود ارید از که زده جنگ.  زندهیگری . فرار؛نیقاچغون؛قاچق

  باشد شده رانده

 توران و خوارزم اهل و ترکمان اصطالح به.دودیم؛ریقاچو؛قاچ

  دودیم رهیغ و رقابت جهت مشخص مساحت از باشدی زیگر

  کردن دوز خیمی عنیقاداماق؛

 را گویند ی صباغ رنگ عموما.  باشد خیمی معن بهقاداق؛

 زنند نیمحبوسی پا به کهیا کنده؛قادانه

  شدن ومکدر.  شدن رهیت و اهیسی معن بهقادارماق؛

ن .ونمیز میخ کرد نگاهی عنی؛؛قاراالماقاداماق؛قاداشماقق

  دوز کردن و بند نمودن 

  کردن نینفری عنیقارقاماق؛؛غاماقرقا

  دنیوقاپ.  )اوغورالماق(ربودنی عنیقارماماق؛



 باهمی عنیقارپیشماق؛ال اله قالخماق؛؛قارماشماق

 زیگالو یکس با دست انگشت و پنچه با زیون.  دنیقاپ زیون.  ربودنی زیچ

  گرفتنی شتک.  شدن

 دوچیرپیشدیرماق؛رماق؛یشدیقاماشتورماق؛قارپ

  دنیرانیگی کشت.  انداختن گریهمد جان به نفر

  دیگو وانید چهار در.  گردانمیم بری عنی؛تاررامی؛قایتارایقا

  وصل بیچک و گلی ریآ سن بیدئی ا

  متارایقا اولماز محرمیی نوا ده خلوت بو که

  دیکوب خواهد زیون. کوبدی می عنیر؛دوگ؛قاخار؛یقاغا

 دنیرس در  نیریش فرهاد داستان در.  کننده حذری عنی؛دورغان قارا

 .نثردیگو هییارمن به فرهاد

  گوروب نیعجز لیا دورغان قارا خارا ندهیکمری داغ هییارمن که

ست کمر قارادوره خار   ئده لیا ج 

 کالغی صدا به نیهمچن.  مودنیپ زیون.  کردن گزی عنی الماق؛یقار

  شودیم کفته هم

 خیتار در که است نیچن تیفیک ندیگو را قاجار لهیجل لیا نکهیاقاجار؛

 حکم نمود تصرف را روم و رانیا مملکت هوالکوخان  کمیو پنجاه ششصدو

 سر از دهیکوچان  هزاررا دو  الیخانوار هزار ده از  مغول فهیطا از که کرد

 خدمت بکاری روزی برا از کنند نمینش شام و مصر تا ترکستان حداد

 بشمارآمده خانه هزار کصدی هزارخانوار دو از مزبور لیا  شودیمی ضرور

رتاق شدند جابجا و ریجاگ صفحات آن در  ازی کی  انینو سابا ابن انینو س 

 که خان هوالکو فوت از بعد  بود هوالکوخان درگاه( سرداران) انیینو

 کرد فوت زین  انینو س رتاق  دیرس خان قازان به سال نیچند از بعد سلطنت

 در بوده بلند سری انینو منصب به انیقاجانو او اوالد از عهد آن در  بود

 و فهیطا و نواده و اوالد داشتی برتر خود همگنان به خان قازان خدمت

 اجداد و پدر بنام را جماعت دو اوالد آن و آمده بوجود ادیز او از  رهیعش

 و رشادت به کردند حاصلی وجاللت  شوکت قاجار فهیطا و دندینام قاجار

 بعد داشتند نینشم شام حدود در فهیطا نیا ازی اریبس و شدند معروف جالدت

 درسفر شد منتقلی مورکانیت ریام حضرت به سلطنت که هشتصد خیتار از

 مملکت در که مغول فهیطا فرمودند حکم نمود دمشق و مصر و روم و رانیا

 وطن که ترکستان به آنجا و رانیا تیوال به دهیکوچشته دا منینش گانهیب

 حضرت حکم به جماعت آن الجرم ندینما و منینش و سکنا آنهاستی اصل

  روانیا و گنجه تیوال دری اریبس آمدند رانیا به نموده کوچ موریت ریام

 و موریت ریام دولت انقراض بعداز رفتند ترکستان سمت به تتمه نمودند سکنا

 گنجه در که مزبور لیا و دیرس هیصفوو پادشاهان به رانیا لطنتس نیریسا



 و اشتهار جالدت و رشادت  وبه میعظ فهیطا و داشتند سکنا روانیا و

 لیا که داشتند نیا در را خود دولت صالح به هیصفوو نیسالط بودند مشهور

 آن ازی تعداد دهند نینشم رانیا بالد ریسا به دهیکوچان روانیا سرحد آن از

 به  روانیای ی بئ لری بئ  خان محمد گذاردند گنجه و روانیا در را فهیطا

 دیاباعم بودند ثراهتاب  شاهی فتحعل مغفور  خاقان عهد در که خانی فتحعل

 مغفور خاقان عهد در زینی ا گنجه خان جواد و  بودند آنجا حکمران بزرگ

 تورگشتهیبشخی سردار به هیروسی دعوا در که بودند گنجه حاکم پدر بر پدر

 و مازنداران و بسطام و تهران و نیقزو و کرمانشاه در لیجل لیا تتمه شد

 آن از ه شدندداد منینش و جابجا جان مروشاه و  مقدس مشهد و آباد استر

 هیعال هییبه سلسله و باشندیم تیوال نیدرا نسل به نسال لهیجل لیا خیتار

 روحی  روحی اله لظ حضرتی اریشهر ونیهما اقدس نیالسالط سلطان

 اند دهیکوچان رانیا مملکت به را  لیجل لیا انیصفوو که خیتار آن از فداه

 بودند مزبور لیا اریاخت صاحب و حکمران اجداد اباء از دادند قرار  منینش

 لینژادا و ونسب  حسب خیالتورا درناسخ شدند تخت و تاج صاحب  نکهیا تا

 در زین و  ندارد آن شیگنجا صفحه نیا که  است شده انیب لیتفص قاجاربه

 بزرگ خان بوده خان زیچنگ عمّ  ابن نام چار قرا که دهیرس نظر به خیتار

  روم و ناریا ممالک ریتسخی برای هنگام داشته او به مفرط التفات و اعتماد

 تحت و اریاخت در که سپرده او به را ترکستان اتراک بوده حرکت در رهیغ و

 در نکنند دخالتی  درحمکران مزبور اتراک به نگراید تا باشند او امر

ی هنگام شدند معروف هیچار قارا به  اتراک آن از بعد  زخانیچنگ سلطنت

 از و مرور به بعد شدهیم گفته هیچار قارا دهیکوچان را مزبور لیا هوالکوخان

 کشور به شیعمو ابن زیچنگ جارو قرا افتی اشتهار قاجار به استعمال کثرت

 دنیکوچان از بعد  خان هوالکو که شد دهیدیی جا در زیون همند نیقریی گشا

 در بلکه روم تیوال در  هیصفوو سلطنت عهد به روم مملکت به مزبور لیا

 منینش و سکنا باشد و السکمر و اآخسق.  قارص و روم از که رانیا خاک حد

 هدیکوچ خاطرشدند آزرده روم سلطان از مزبور لیا  اوقات همان در  داشتند

  رانیا سلطانبه  موضوع از افتنی اطالع از بعد روم سلطان آمدند گنجه به

 به ای و بودهی رومی ترک کالی روم جات نامه راتیتحر چون نوشته نامه

 قاچان) ا ر قاچ که بود آمده قلم به نامه در لفظ نیا شدهیم نوشته مخلوطی عرب

 نامه مطالعه از بعد نرایا سلطان است  آمده  شما بخاک ما نوکران از(ا رلر

 که شد حکم کرده احضار بحضور آنهارا  دانیسف شیر و انیاع از نفر چند

  ما که دیسیبنو که نمودند عرض جواب در کرد دیبا چه و دیگوئی م چه

 از دادن شما بدست بسته بال  حال  آمدند خودشان بلکه میا اوردهین آنهارا

 دهیکوچان را مزبور لیا دیوانتیم که  ق سم هر به است دور انصاف قاعده

 را لیا  غلبه قهر به مگر شد نخواهد تیحما آنها به ما دولت از  دیببر

 نیهم به فرمود آنهاراپسند قوشون وااّل   چیه دکهیدیرس مقصود به دهیکوچان

 دعوا دهیکش لشکر ارزروم عسکر سر دفعه نیچند نوشتند جواب مضمون

 رانیا در خیتار آن از بکوچاند امذکورر لیا نتوانست خورد شکست نمود

 نیا در خودرا دولت صالح هیصفوو پادشاهانی چند از بعد شدند میمق



 کهی قرار از  ستین مصلحت بودن گنجه حد سر در دهیکوچان را لیا دندکهید

 بنده افتی اشتهار قاجار به ا ر قاچ استعمال کثرت و امیا مرور به فوق در

نف درگاه  خانوار چهارصد با سپانلو فهیطا از مزبور لیا از  لغت کتاب م ص 

 قاجار لغتی برا گریدی معن دارند سکنا نیقزو تیوال در خود فهیطا از

  ندیگو  را پشت فقرات ستون نیریز استخوان

ی سکندر سد در.  ندیگو را چشم افتادن برفتماق؛قاماشماق؛یقار

  دیگو

 واری ضیب   نیس غنچه اوز نرگس بیلیق

   غبار نیرعددی داول گوزونده که

  بیسال گوز آرا قار وخی رعد

  بیآل نیاسیض گوزونون ماشماققا

  ندیگو را برف؛قار

  دنیرس بهمقوئوشماق؛قاووشماق؛

  دیگو وانید چهار در.  شدن متصلقوئوشموش؛؛شیقووشم

  ولمازا عجب وزونای دیا داریخر هنیدر قوالغ

  شوقووشم هیی مشتر زهره آرا ائل اولور نشاط

 ندیگو را کابوس آزار زیون.  هست اهیسی معن به؛؛قره ؛قرا اقار

  ایضاحات یازاندا موطلق قارا سوزون یازمالییق. ی(قاراباسد)

 ندیگو را وجبش؛یقار

 اندازه گیری نمودن کردن وجب؛شالماقیقار

  هست کردن وجب از امر؛شالنماقیقار

   گرفتن استقبال مورد؛شالنماقیقار

  ندیگو را حجامت شاخقارنوق؛

  وستهیپ و متصلی عنی؛اپدانیقاپدان؛الپدان؛

  شده پراکندهب؛یشیقاچ

  باشد لقمهی معن بهقالتورماج؛دورمنج؛

  ندیگو را معامله بد آدم؛قارام قاش

ی تیوال صاد با. بندند کمر به کهی زیهرچ.  ندیگو را کمر شال؛قارس

  روم در ستیا



 باشد روس و ترک  محال در بزرگتر سنجاب از ستیای وانیح؛قارساق

 است  وگرم خوشبو  باشد ابلق پوستش

 قورخانه؛ مغول لغت به زیون.  ماوراالنهر در  ستیای تیوال نامقارش؛ 

 است عمارت و قصری معن به زیون.  ندیگو را(خانه اسلحه)

 هست کردن نینفر از امر زیون.  ندیگو را کالغقارغه؛قارقا؛

 دور دهدی ساق  الهیپ گان خوارهیم انیم در که باشد عوضی معن بهقارو؛

 قوش دهند الهیپ اگر و ندیگو قارو اورا دهندی ساق به الهیپ کی بدان گرید

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو

  قوش توسا دنی مئی لعلی کیا هییی نوا چون

 ی ونبی تاپد بیوئر جان میک سه سدهیا جان که قارو

  اخودی

 ی قوش چسونیا لهیای ادی کاویا اول

 ی نوش نیرسیلدیق سنه قارو ونراس

  کند سمومات دفع جمله از  ستیایی دوا نام؛بوکن قارغه

  ندیگو غوغارا و نزاعقاریشیقلیق؛؛قارغام شا

 وجه اتراک از  ستیا فهیطا اسم نیهمچن.  ندیگو رای برف مناطق؛قیقارل

 میقد ورتی به رجستانگو غور تیوال از خان اوغوز چون آنکه هیتسم

 تخلفی کس که دکر قدغن بود که  سرد نیچن و بوده زمستان مودن مراجعت

 شدند معروف اسم آن به کردند تخلف سرما سبب به آنها نکند

 و.  ندیگو را رهیغ و گندم کردن برشته؛قاوورماق؛قوئورماق

  دیگو القلوب محبوب در.  کردن انیبر

 ایدی قوئورماقی شیا اوت

 ایدی سوئورماقی شیا لی

  دیگو ارهیوس سبعه در.  ها کننده بیتعق؛ئانالر؛قو قوغونالر

  لهیا شتاب نه میک رلوسورد

  لهیا اضطراب نالرئاقوی تدی

نده شده را گویند..  ندیگو را خیم؛قازوق   دیگو نیریش فرهاد درونیز ک 

  خرگاه روزهیف بوی اوج دوچوبه

  ماه لهیا مهری کماجی کیا اونون

  نالیقاق میک نیزر و نیمیس قازوق

 نالیچاق اوزره سپهر دن کواکب



ی زیچ بهی زیچ وزدن.  دنیکوبی عنیا زمک؛دویمک؛قاقماق؛

 را گویند گرید

 زمان در فرهاد که ندیگو را تراش سنگ و کار اوستاد شخصقازن؛

ی پهلوان نام زیون. گرفت ادی او ازی تراش کلیه باشد پدرش که نیچ خاقان

 پادشاهان ازی پادشاه زیون.  ندیگو را شکنبه زیون.  قبادیک عهد در بود

  دیگو نیریش فرهاد در(. خان قازان)سلف

  اول مصاف ردهیبی صف رل بینج

  اول شکاف خارا قازن ده لقب

  دیگوی فردوس زیون

  کرد چه تعارف آن دیبد رستم چو

  نبرد ورزم جنگ بود چگونه

  ندیگو را مورچه؛شقاینجغه؛قاریقار

  دیگو البرار رتیح در.  ندیگو پارا قوزکتوپوق؛؛قابورجوق

  نثار بیی لهیائ لهیب قوبورجوق هیپو

  آبدار گهر وزی هنیمقدم

.  کردن محکم و. نمودن دوز خیم زیون.  کردن کوب خیم؛قیقاداقل

  دیگو خسرو دست در فرهادی گرفتار  درمورد

ست نیقوالر قیقاداقل بییباغال نیک  ر 

ست هدار اونو کیل چکمکگلیب    ج 

  دیگو وانید چهار در.  نیغمگ و اندوهناکی نعی؛غولوقیقا

  غولوقیقا لحظه هرگئجه سی  غم اولور کونلوم

  قارانقولوق آرتار نینفس هری اولد شام چون

.  گرید بهم را زیدوچ وزدن. دن؛یکوباندویدورمک؛؛قاقتورماق

  دیگو وانید چهار در

  داشه کوکسوم دویدورمه که دئمه الر داغ

 ویردیردین آرا ومکونلی مسمارالر عشق

   دیگو وانید چهار در.  شدنن نیغمگ و اندوهناک از امرغورما؛یقا

  من گلرم هیفنا دشت میک غورمایقا کونلوم

 ارام منقوتار ندنیال هجری سن همی اوزون ری

 دور خود قهراز وبا.  وراندن.. دنیدوان؛قاوالماق؛قوئاالماق

  دیگو وانید چهار در. کردن

  نهیدشت هجران یریآ دن گونش اول جنون نه

  قاوالماق اونو که قاچماق ندنیس هیسا قورخوب گاه



 اخودی

 یح    هیی لیل چون کونلو اولموش نین مجنون دل زنده

  عربی د قیل قاوالماق دنی ح    اونو( دایفا)غیآس نه بس

  رنگ اهیس ستیای مرغابقالداق؛قاش

  ندیگو را دیسفی شانیپ وانیح؛قاشغه؛قاشقا

  ندیگو را آخور ریم مغول لغت به؛یتاجآخ قاشغه

  گرید بهم زیچ دو دنیکوب گرید باهمشماق؛یقاق

  بترکد کهی نحو به شده قاق خشک؛شلماق؛قاقشالماقیقاق

 خواندن آواز زیون.  ندیگو را کبک آوازلالماق؛یقیقاقالماق؛قا

  گذاشتن تخم وقت در مرغ

  باشد شده جمع دشت در که باران آب زیون.  خشکی عنیقاق؛

  ندیگو را راههیبکسه یول؛قاقاس؛

  کننده ادیفر اریبس مرغقاقاالغان؛

 محبوب صورت و لب گرفتن دندانی معن به.  کردن دوز خیم؛قاداماق

 چهار در.  کنمی نم رندهیگ دندان وبا.  رمیگینم دندان به نیوهمچن.   آمده هم

  دیگو وانید

  دن لطافت بس زخم اولور دنیوهم بو

  قاداماق شید هنیلبلری خدا دهریب الیخ

  دنآور دست وبه.  کردن کسبقازانماق؛

 در کهی ا فهیطا نیوهمچن.  ندیگو را خانمانی ب مردقازاق؛قزغ؛

دهی وال دو دارند سکنا خوارزم شمال  گرید کهی خر گور زیون.  دارند عالح 

نکند رونیب رمه انیم از خرهارا گور   یم. ونیز اشاره کندن هست . یعنی ب ک 

 چکاوکالق؛اقاز

 هم  جمعی معن به زیون.باشد گمراه و مستی معن بهقاموق؛قموق؛

  دیگو اسکندر با مورها لیخی دعوا دری سکندر سد در.  آمده

  نادنیصحراس مور اولی اوتد شاه چون

  نادنیغوغاس پشه تک لیپ قاموق

ی سخت دری سکندر سد ودر.  کردن مراجعت و برگشتنتماق؛یقا

 دیگو زمستان

  نییه گورم جهت نداخایچ ائودن اول



  نییه گورم مصلحت تماقیقا بجز

 تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  شدن برایس رهیغ آب ازی عنیقانماق؛

  دیگو نیریش فرهاد در. سوزدور شلننیا ندایآنالم دوشونمک ندهیس

 انماقیدا هن نمکید نه گوندوز گئجه

  قانماق کایکو نیاودارد قان ردمیبی ن

 چهار در.  آمده هم سرپوشی  معن به. کوچک زورق؛قیوق؛قایقا

  دیگو وانید

  میک رید ریپی ائتد مستی من دنی مئ زورق

  قیقا اوزرهی س باده.  ط غار دوری چنگ چرخ

  دیگو وانید چهار در.  باشد فهیطا نام زیون.  خشک اریبس مهیه؛قاقشال

  ماسیا تانک سوموکلر ده میجسم اوتدانسا دنیهجر

  اونون قاقشال بسی داغ کیتیا   اسرو اوت اولور میک

  ندیگو را خشکی ماهالوایی؛؛قاقماج

  یزیچ بهی زیچ  وزدن.  دنیکوبی معن بهدویمک؛؛شیقاق  

  ماندن واپسی عنیشماق؛یقال

   کردن روشن آتش. برخواستن زیون.  دنیچ برسرهم؛قاالماق

.  کردن بلند؛زماقیزماق؛قالخیقتماق؛تالقیقال

 .ونیز بلند شدن دنیزانیوبرخ

 نزول وقت در خودرا دسته تیمانکق فهیطا که استی لفظ؛یقاالغا

  ندینما دایپ کرده صدا لفظ نیا به لشکر

.ونیز پلک  ندیگو را رهیغ و گید پوش سر؛قالپاق؛قلپاق؛قاپاق

 در.  گذارند نیماش کیالست دور به ستیای زیچاالنه . چشم را گویند )قاباق(

  دیوگ وانید چهار

  ناگه ینهمهر اوزودن میک دنیمهر اوزونده

 قالپاق نادیسار هر ریسال میک بیئد  نیسه تمی حرارت

  اخودی

 ی اللیق تماشا من  نینی خلق تاج و شاه

  بسی رداغیشی  نگیءا   قالپاق ندایباش میاوزبک

  دهندهی فرار زیون.  کننده رونیبی عنیقوغان؛قوئان؛

 هم شرور آدم به.  باشد نیز خود زین.  ندیگو را اسب  نیز پوستقالتاق؛

  شودیم گفته



 دغل نیهمچن.  ندیگو را بدل زیون. قلبی . مصنوع؛قلتمان؛یقالتاغا

  ندیگو را کننده چپو و غارتگر هیترکمان زیون.  ندیگو را

ی باق زیون.  رندیگ دوش بر انیسپاه که ندیگو را سپر قالغان؛قالخان؛

  دیگو وانید چهار در.  ن()قاالباشد را زیچ هر مانده

  زخم اوزگه همیتن تمزی دور تنده بسی اون

  منه دور قالخانی ندیای لدیق ناله بیدئ که اول

  زاده وحرام.  ناپاکی عنیبیج؛ق؛یقلتاغانل

  ندیگو را خیتوب.  قارقوش؛سرزنش؛شیقال

 هخان به داماد کهی اموال و اسباب زیون.......... انبوه زیون.  میزخ؛ نیقال

 .ایضاحات ..........نجه کلمه سی اوخونمادی  برند عروس

 زیون.   تو شدن رابیسی گ تشنه ازی عنی؛نیقانماغونک؛قانماق

 ندایآنالم دوشونمک ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  شما شدن رابیس

  دیگوی سکندر سد در.  رین شلهیا

  قینقانما دن شیتشو ریس نجه

  انماقونی میک عنو اول دور اولماقون که

 ی بکن ودوری . بدهی فرار زیونی . بدوان اگرقاوسانک؛قوئسان؛

  تو ماندنن؛یقالماقون؛قالماق

  دیگو البرار رتیح در. هرکدامش؛یریب هر؛یریبی قا

  شتاب بیی لهیائ هنیقتل نینی ریبهر

  اضطرابی دیا لریائی ریب نهی

 داماد خانه از کهی مال زیون. .  کردن نامزد؛آداقالماق؛ قیل نیقال

  کنند روانه عروس خانه به

 را گویند  دندان شدن گنده زیون.  چشم شدن رهیخقاماشماق؛

  افتد چشم به آب که دیخورش به چشم کردن رهیخ؛ ماققاماشدور

  نمودن وطبابت.  کردن معالجهی عنیقامالماق؛

 درا گوین  آگاه و دانشمند زیون.  ندیگو را معالج پزشک.  بیطب؛ قام

  )قمچی(ندیگو را  انهیتاز و  شالق زیون. پزشک و بیطب؛یقامچ

   هشد ومعالجه. هکرد طبابتی عنی؛ی شیقامالم



 ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. شدن رابیس رهیغ آب از؛قانماق

  رین شلهیا ندایآنالم دوشونمک

.  کردن رابیس رهیغ و آب ازی عنیقاندیرماق؛؛ ماققاندور

  سوزدور شلننیا ندایآنالم دوشوندورمک ندهیس تورکجه جانیاآذارب ضاحاتیا

 اشاره به خون آمدن از بدن باشد .هست شدن نیخون از امر قاناماق؛

 دنیپر جهت کهیا پرنده.  داشتن دنیپر هوسپر زدن.ونیزقاناتالنماق؛

 هم هست  بودن مسرور و شدن خوشحال از هیکنا.  کند تالش

  شدن ریگ ریش زیون.  معتادی معن بهنماق؛یقا

 دری پادشاه اسم زیون.  هست . یعنی بفهم. دنیفهم از وامر.  خون؛ قان

 هست خداوند اسم نیهمچن و.  ترکستان

  ندیگو را ماده سک؛قیقانج

  دیگو وانید چهار در.  کجا دری عنی؛قاندا؛هاردا

  میدا بیچیای مئی اری و غرق چرهیای باش قانیی نوا

  هاردا اول هاردا من گورون ربدوی لهیائ زرق شیمریدئ

  باشد رشته قاش پس و شیپ که باشدی قزاق اسب نیزی معن به؛قانغا

  کی کدام.  نیکدام؛ی؛هانسیقانغ

  دیگو خان دیعب.  دنییپا دور از دوچشم باگودمک؛؛یقارال

  ندهاوت قارالب من بیقال هیبال قرا

  لهایی قرالی لدیق ری قرا همی ن کونول

  یشد ممنوعی عنی؛نکیتالدیقا

  پوشند جنگ در که ایست مخصوص لباس؛قاپتان

  شو نیخون زیون.  شدن ومتحمل.  کردن صبر از امر؛ قانالن

. وهمچنین  )قاداقدی(و نیز میخ دوز کردآمد )ا ندی(فرودی عنی؛یقاداد

   )برکیتدی(کردمحکم 

  اشی نئ لوله نیهمچن زیون. اش)قارانقولوقو( یاهیسی عنی؛یقارقوس

  دیگو وانید چهار در.  دهدیمی وفرار.  دواندیم؛ر؛قوئاالرقاوال

 ی من قوئاری ول دور مسکن که تلریا وندایکو

  وخی دهزیب و ومان خان اوندا لرده همدم که وه



وامربه احداث . دادن ساختنبه  امر؛ماقریدتیقالدوروق؛قایقا

 دس در.  را گوینددار چه خیم زره و.  کردن  وبرجسته نمودن دادن .

  دیگوی سکندر

 تدیرماقایقا اساروی جوشن آالر

  سوروق میک چونین دایقوالر سنان

  دیگو وانید چهار در.  کجا ازی عنی؛اندانین؛هایقاند

  سم سدهیا دم بوی اولد بحر میاشی قانیی نوای ا

   نیی گئچمه قاندانی ندیا مهیقاتل  اول تری میک

 اخودی

  حادثی اولد اندانیها سنه غم بو

 باعث  ده نیشدت بوی اولد میک

 هیتسم وجه اتراک ازی ا فهیطا نام زیون.  ندیگو را گردان عراده؛یقانقل

 عاجز آن ونقل حمل از آورد اریبس مال متیغنیی دعوا در اوغوزخان آنکه

 فهیطا که گفتندی قانقل صانغرا را اسمش ساخت و کرد وضع را عراده شدند

 ست نام خودرا از آن اخذ نموده ا مزبور

 داشتهی گ گشته پدر باهم که ندیگو رای خون قاتل.  نیخون؛یق؛قانلیقانل

  دیگو وانید چهار در.  باشند

  اسرو دور طرفه بو نیگوزلر کونولی قانل اولور

  ناد میزار الله یرانجی کیا اولی دم خمازالریچ که

ت وی شک نیمابی نحر نامق؛یقانل  از امر زیون.   باشد معتاد زیون.  کاخ 

  شدن ریش

 درخت زیون.  ندیگو رهیغ درخت بودنی توخالی . خال انیمی عنیقاواق؛

 را گویند دیب

  حالی ب و سستی عنیقوشاق؛

  کردن وتعاقب.  نمودن لغاریای معن به؛قاغون

  رسد بهم ضهیب در که سافتق علت؛قالوج

  چهارم نسلی عن. ی رسد بهم رهینب از کهی فرزندقاولوق؛

 و عسل با کرده آرد آنرا ستیا شده برشته دمگن؛؛قوئوت قاووت

  ندینما لیم رهیغ

 آمده نسب اصلی بی معن به ؛قاوور



 در آنرا زییپا ای و تابستان در ستیای گوشتقوئورما؛قاوورداغ؛

 زمستانها در دهیخوابان نمک ردیی غذا رهیذخی برا کرده سرخی  پ روغن

  دینما استفاده

 فرهاد در. باشدرا نشده خیس و دهییرو تازه وریط پرقاوورسون؛

  دیگو نیریش

  دن آبکش ناورسئوقی خدا اناو

  دن وش سبز ردهیب چله هم منه

 ندیگو را  سوخته نمد پشم؛یقاوورس

  شونده سخت زیون.  هیازبک ازی اوروغ نامقاتاغان؛

 خودرا که اتراک ازی ا فهیطا اسم زیون.  )هانی(کو زیون.  او خون؛یقان

 که ترکانند لیقبا انجب و رسانند اوغوزخان ابن خانیآ ابن خانی قا به

 اسکندر فوت دری سکندر سد در.  هستند لهیقب ازان عثمان آل نیسالط

  دیگو مادرش

 ی قان گوهر پاک هنید رج میتن

 ی هان اسکندری شاه بحر برو

 اخودی

  خان زیچنگی داور جهانی انه

  کورکان موریتی خان جهانی هان

 ضاحاتیا.  نشدم رابیس  خوردن رهیغ و آب ازی  عنی؛میقانماد

.  میآچماد باش اخودیو مید دوشونمهی انی میقانماد ندهیس تورکجه جانیآذاربا

  مصرع

  میقانمادی نیزالل لهای چمکیا

  منی خون دشمن زیون.  من قاتلی عنیقانلیم؛م؛یغیقانل

 انوید چهار در.   مانمی زمیون.  ماند خواهمی عنیقالقوم؛قاالجاقام؛

 دیگو

   عازم اری یکیا اولی اولد گر

  میدلنواز سنّ  نه قالغوم من نه

 اخودی
 ی ساقی ا گل گلی زمانی باق سن نه قالغوم منی ن

  دورانی بس دور زیوفاس میک توت خوش نیدور قدح

ندم؛میقازد   دیگو وانید چهار در. نمودم حفر زیون.  دمیکاو زیون.  ک 

  میقازد لهیا میرناقید ندهیهجری نیداغ نیفراق

  هرگزی د ائتمه فرهاد قدایل قیعاشی شیا ائدن من



 دیگو القلوب محبوب در. . یاساق ستیای ساز اسم؛قانون

 ی تدی قوالغهی س ناله چغانه و قانون وچون 

 دوشدی ینااقیای مئ وکونوبی یساق ومهوش

  اخودی

 اعتباری ب هیاتقو زهد وقت اول

  اریاختی ب نه هد خرد و هوش 

 وانید چهار در.  ندیگو را شده خشک پوستبوزوک؛الغان؛قات

  دیگو

  قلم میک اوندان ضعفدنی قلم نیمیاقیا

 غینکلی قلمدان وندهدوری ریت قاتالغان

  است  دهیجوشی عنی؛بییناینابان؛قایقا

ی ابرو زیون.   شمای روبرو دری عنی؛زداینیز؛قارشید   نکیقاش

  دیگو وانید چهار در.  دیگرفت خارشی عنی زیندیقاش(.نیقاش) تو

 ی من سوردون تک هیسا ناندیشرقا چونین گونشی ا

 ی من یاندیردینی ن عالم جمله لریائ روشن

   ادغام شدن من. من کردن مداخله ازی عنیقاتیلماغیم؛م؛یقازغان

  .ونیز آنچه در آمد کرده ام  مزد دستامک؛قازانج؛؛قازغانج

  روم تیوال رد قارصی نواح در ستیایی جا؛ییچا قازان

 چاقوی جاندار بدن بهی انگار.  کندیم نیخونی عنیر؛یقاناتور؛قاناد

  دیگو مجنونی لیل در.  دیایب خونی بزن رهیوغ

  اوزادور نیگولگوس غنچه اونا

  قانادوری نیآغزی قاش دوران

  کردن آزار تیاذی عنیاوجشمک؛؛قالماش

 شدن مخلوط بهم زیچ چند ایدو  شدنی قاط.  شدن ادغام؛شماقیقار

  ندیگو را جراحت و میر  پرده؛قاسماق

 ایدن نگهی یاهل زیون به شرمگاه زنان و دختران ..تهیگاه؛قیغ؛قاسیقاس

 زیق ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  خوانند نام نیبد خودرا حاکم

  سوزدور لنیدئ نایشرمگاه نینالریقاد

. ندیگو را ختهیآم بهم انوبار برف  زیون.  باشدیمی ک.  کدامی معن به ؛یقا

 او به ترکمانی قا لیا که  اوغوزخان ابن خانیآ پسر نام زیون( . بوران)



 فرهاد در.  ندیگو را مستحکم و محکم مغول لغت به زین و هستند منسوب

  دیگو نیریش

  مست لهیا عشق اولدون هاچاندانی دئد

  وستیپ تندهی دیا اولماز روحی دئد

 اخودی

 ی ناز سرو ملک گلشنی ا

 ی سرافراز سرو که ناز هئی

 قیقات ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. شده سفتی عنی؛ قیل قیقات

  دیگو وانید چهار در.  ریدئمکد ماست و. وغورتی

  تیحکا لسامیقی نیقیل غیقات نیغم

  تیسرا لریائی اون داش دریائش

 سد در.  دیگرد دگرگون و.  خورد بهمی عنی؛یشدی؛قاتیقالشدیقات

  دیگوی سکندر

  فزون حددن شدهیا الری الشد قیقات

 اوزونی چکدی امیا نین عداوت

 تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  شومینم رابیس؛قانمان؛قانمارام

  دیگو ارهیس سبعه در رین شلهیا ندایآنالم رم دوشونمه قانمارام ندهیس

  چیه دینقانما چرهیا توکمک قان گوزو

  چیه نیادنانمیا ناوزو نیحال اوز

  دیگوی لطف موالنما

  باهللا نیسن حسنونه باخسام میک نچه قانمان

  سان وانیح طعمه میک رمنیدئ چرسنیا سوتک

 کهی انگار.  هست شدن محاصره از امرن؛یدن؛قاباقالیقابالقاند

  دیگو وانید چهار دری . گرفت شانیجلوی عنی .یریبگی ا عدهی جلو

  سن ائتمه بیع هنیدشت سودا قاچسا کونلوم لبهیت

  شیا بو  ندیقاباال کوپ چرهیای زندان غمی لدیق

 ختنیگر از امر.  زمان چه در.  وقت چه؛قاچان؛قچان؛هاچان

  دیگو وانید چهار در. هست ی کس

  ریونف کوس ماسیا دوری فغان و آه درده اهل

  قان لسایازی اچانهی شاه خوبالر اول اوچون ریس

  اخودی

  روا گورموش هاچانی نرتا لقا مه قد سروی ا

  ستم اوزره ستم وفاسندن اوزره وفا مندن

 سد در ونیز کنایه از ماندن هست یعنی بمانید.. میزخ.  کلفت؛ نیقال

  دیگو دارا با اسکندری دعوا دری سکندر



 دور توق میکشور نیقال میسپاه

 دور وخی میگیل کیاسک اوندان میمن

  اخودی

  نیالی تک لبهیت ندایآغری ارو

  نیلقا توکوندن تیا آرا تعّدد

ی ا فهیطا نام  زیون. )قوناق( باشد مهمانی معن بهن؛قاوچون؛یقاوچ

  دیگو هیاخالص هیوقف در.  اتراک از

 ی غوغاس ریوجال

 ی عالالس نیوقاوچ

 زیون.  شده فرتوت ریپی عنیقاریمیش؛ان؛ییلقان؛قاریقار

  دیگو اسکندر تابوت به خطابی سکندر سد در.  دهیگردی منحن

  زیعز مهمانی ا نیگلد خوش که

  زیکن انییقار اوشبو نیقربان که

  اخودی

  دنی عشق دلریگیا دور راق خوش توبه انداییقار

  بسی چاق کیل دیگیادورقوزدون  که کلریل ادبی ب

  دیگو وانید چهار در.  سمت کدام زیون.  کجاان؛یان؛هایقا

 ی ندیا زگورونم ویی نوای اولورد وندایکو

  ریگل پنهان دن خلق اولموش فیضع اوندا لهیا قعش

  اخودی

  سن تمزی هنیوصل اولوب گوردوم چرهیا زلف نیردیدئ

  گورجک انیاه هری اوتد گئجه رماقیو اوز شیمیا غلط

 تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. باشد شانهی معن بهداراق؛قاووق؛

 ریب ندهیشکل باتور باالجا ریب خانیچ نانیقارن نیوانیح باش ردایخ ندهیس

  لریردیی للهی نهیری بادبادک چاغالردای اسگ اوشاقالر اونوی ک ریزادد

   برگرداندنتارماق؛یقا

  شدن مخلوطشماق؛یقات

  هست ساختن از امر؛ لماقییلماق؛قاریقار

  برگشتنتماق؛یقا

  دیگوی لطف موالنا.  کرد نینفری عنی؛ی؛قارقادیقارغاد

  میداوچرا هیبال اربی یقارقاد میک

 میاوچراد هیفای بی رلیباغی داش تک نیسن میک

 سودوگو چوله اوتورمک.  کردن بولی عنیایشه مک؛؛قاشانماق



  گرفتن خارش؛نماقیقاش

  هست کردن آفتاب غروب از هیکنا؛قارالماق قاش

.  ابرو زیون.  نشیونگ.  )قارشی(بودن حضور و برابری معن به؛یقاش

  هست دنیخار از هیکنا زیون

 ماریت رهیغ و اسب آن با کهی آهن شانه ؛انیو؛قشو؛قاشقاشاغ

  ندینما

 لسان در.  خشک مهیه بخصوص.  ندیگو را شده خشک زیچ؛قاشقالغان

  دیگو ریالط

  بوتونی قالمادی ررلیب ریب آرا جسم

  اودون قاشقالغان چونکه پاره پاره

.  رهیغ و وخربزه  نان لیفب از ندیگو را شده خشک زیچقورو؛؛قاق

  دیگو دریح ریم

 ی دیا طاق همی طاقت نینی ائل بلخ

 ی دیا تاق ندنیحسرت ونئقو اسارو

 طبخ طعام درآن که باشد بزرگ کیدی معن بهقازان؛قازغان؛

 و کردن کار قیطر از مال آوردن بدست به از امر زیون.  ندینما

. ونیز نام پادشاه عادل ایلخانی  ندیگو را پهن رکاب زیون( . قازان)رهیغ

 ست تیریز تختگاهش بود )قازان خان(ای

  دیگو اتیرباع در

 ی اوز نیفلک نیقارالس تک انقاز

 ی گوزی کیا اول نیآغارس تک پامبوق

 (نشد خوانده).....          کیدئش ریب ریوئر هی یشیک.....

  شککوش نیم ریوئر هی یشیک تک کیائش

  دیگو نیریش فرهاد در.  نیکدام از زیون.  کجا ازن؛هاردان؛یدیقا

  خودانهیب اوندای چکد اون وکیبو

  زبانهی چکد اوت دنیافغان که

  نکیت لهیب ندانیقان شاپوری ا که

  کیتی  ینییفرهاد فرد بسنیگل

  اخودی

  گمراه مجنونی ا سان داراهی دئد

  آگه اولدون دن وطن مجنونی دئد

  پرتگاه.  سخره؛ای؛غا ایقا

  شخص آن قوم و نژادی عنی  اشیقا اوروغ دهدینمی معنیی  تنها بهاش؛یقا



 در ستیای تیوال زیون.  ندیگو رای ا سخره کمر کوه؛غیالیق؛قایالیقا

  ترکستان

 است قاآنی اوکتا رهیونب.  موریت ریام حضرت دهم جد؛دویقا

  عقبی عنیآرد؛؛یر؛گئریقا

  باشد نیینوی تال امرا اعظم؛ یتای ریقا

  زن برادرن؛ییقا

 قبل کهی چرب بند کمر از هیکنا زطیون.  ازدر پوست؛شییقا ش؛یمیقا

 درست رهیوغ بند کمر آن از شده نرم کردنی دباغ اثر بر ها

.اصلینده قاققلمیش )دویولموش (دئمکدیرخام  دری نی دویویوب کردندیم

  یوموشاداردیالر 

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را اندوه و غم؛غویغو؛قیقا

  فیونح تن  فیضع جان غویقا کونلوده سو گوزده

 ی من شیائتمی حال نه هجران گورون مسلمانالری ا

  اخودی

  ندهیچیا غویقا نییاولما تک میمن

  چرهیا سو که ای سان اوتدا که ندن

  گردانب ال به ال زیون.  کن تا؛قاتله؛قاتال

  هست گرفتن خارش از امرب؛ینیقاش

  دیگو وانید چهار در.  ماندی م ایآ؛یمو؛قاالرمیقالقا

  رسانیآل که دئمکلهبوی قاالرم ده مسهیک انج

 ی ریآ دانیرفتار قدوی ریآ دانیگفتار

 بکار رهیغ وی ماه دیصی برا کنند درست آهن از ستیای آلتقارماق؛

  دیآ

  دیگو البرار رتیح در.  آنها از کی کدامی عنی؛ی؛هانسیسیقا

  فاش ظلم اول اولوب لهیا نایهانس

  باش نایاغیای دیا اریقوی اری

 مقابل در زین و خودشی رو شیپ دری عنینا؛ی؛قارش غهیقاش

  دیگو الابرار رتیح در.  خودش

  نایشرقا بیآل نیطفل ریبی گون ریب

  نایباش دوسورت نیال بییدئ مهر



 فرهاد در.  ندیگو را کید ته نیهمچن.  نمودن حفر و کندن؛قازماق

  دیگو نیریش

  ائت لیم  یقازماق وئریلسه هنی

  ائت لیطف نینقد آرا باباح بیقاز

 را چسباندن بهم را زیچ دو.  دنیرس بهم؛قاووشماق؛قوئوشماق

  دیگو القلوب محبوب در.  ندیگو

  زوشمائوق بیرینهریب که دوداقی

  دوشوب نونایبوی باش گولوب نایحال اوز

  توکولوبی لر دانه دنی س حصه زیآغ

  دیگو نیریش فرهاد در.  است شده فرتوت ریپ؛بییب؛قاریقار

  بییقار چرهیا قراتون نوع بو

  بیآغار تونوم قرای عنی

  یگ خورده بهمی عنیش؛یشمیقارماش؛قار

 زیون.  ندیگو را لغاریا زیون.  )چپوئولچی(کننده تاراجی عنی؛ینچیقاوغ

  آمده ازمّ غی معن به

انگارکه نان . است کرده بنا.  است نموده محصوری عنی؛بیاپیقاباب؛

  دیگو وانید چهار درپخته است.

  دنی شعاع انجم سنان نیوزمی بیچک تون هر بیاپی

  گردون ریریگت خونیشب نایسپاه میصبر مگر

  اخودی

  قاباب ناد شومرتو وشوتو اولوب آگاه که

  دستی اهل احتساب الری تاپتد منه

 از بازوکه زیون.  ندیگو را سالخورده ریپ زیون.  مانیپ و زرعی عنی؛یقار

  دیگوی سکندر سد در.  شدن ریپ از امر زیون.  باشد تانانگش سر تا کتف

  خاصی اولد اونا ردنیدم همی قار

 خالص ندنیال گز کمی اولد لیا که

  اخودی
  اونا رفعت اوجیی بو کیلیا وزی

  اونا مست دمهی خدا ونجاب هنی

.  باشد را رهیغ و درخت پوست.  یعنی پوستش؛ی؛قابوقیقابوزاغ

  دیگو القلوب محبوب در

  مزلیب کیم مهینی شیا اوشاق

  مزی مسهیکی خداقون قابو پسته



  دیگوی سکندر سد دری  . شکار ستیا پرنده؛یچغایقار

  انیم دوری چغایقار هنیلیخ گرک

  انیماک ریب بو غینکلی جوجه آالر

 تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  میبکن احاطه زیون.  محاصرهی عنی؛یقابا

  گرفتن شانیجلوی عنی ریلیدئ قاباقالماق سوزه بو

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را اهیس غالم؛یمچیقار

  کیل بندهی مچیقار سترسنیا مشکی ا هنیزلف

  کوپ ساتما اوزونو سودادن بوی ک گئچمه نیحدد وخی

 نداد وحرکت.  زاندینخ بری عنی؛یزمادی؛قالخیتمادیقال

  نثر. دیگو هیاخالص هیوقف در.  ندیگو اجماع به؛الریقاقغا

  الریقاقغالی شنیا مقصود بیریو غهیس نجات التجا و

 در. طرف کدامبه و.  سمت نیکدامی عنی؛ی سار؛های ساریقا

  دیگو البرار رتیح

 ی شیک ائدر نه اولماسا سواد او گر

 ی شیک گئدری سار ها بیآل نینظم

  دیگوی سکندر سد در.  ندیگو نینفر و ناله؛ش؛قارقوشیقارغ

 ی شیک لیا ولورا مردودلوق نه

 ی شیقارق نینی جان اونون گون نوند

ب خارم ی عن. ی هست بدن دنیخار از هیکنا؛ میی؛قاشیغالیقاش

ی غالیقاش قاجار خانی فتحعل رزهیم بورادا ضاحاتیا. بکنم ندیخارونیز

 اولور دنیخار موقع دری عنی یغالیقاش چون بیی شلدمهیا دوز نیفعل سوزونو

  دیگو البرار رتیح در.  میازدی ندایقاباغ اونون سوزون مییقاش من

  دیگو نیریش فرهاد در.  دیفهم زیون.  شد منتقل زیون.  شد رابیس؛یقاند

 ی قاند لهای سو اول چو میجان میمن

 ی اندی تشنه لب وئریب جان سکندر

 سکندر سد در.  اورا اندوه و غمی عنیقایقوسونو؛؛ی نیغوسیقا

  دیگو

 ی نیغوسیقا وهجر غم اوندان سور

 ی نیقوسیاوی آلد هجر شامی ب که

 سرچادر بر که ندیگو را باز حقه؛ی؛قوورچاقیقاوورچاقچ

  دیگو الابرار رتیح در.  آورد رونیب لعب اسباب آن ریز از و کشدیم

  ور لهیحی میکی قاوورچاقچ بلکه



ر نیم ردانیچاد گوروبان گوز و   . ص 

  دیگو وانید چهار در 

  ندهیبیفر گردون اولور باز لعبت کهی باز مهی

 ی قاوورچاقچ اونون ریآل کونلون لیا که لر لعبت بو

ونیز تحصیل مالو ثروت .  اوردین بدست زیون.  نکرد کسب؛یقازانماد

 . دیگو وانید چهار در. نکرد

 ی قازانماد کونلو ناندیالیخ نینی لعل کام

 ی انمادی گز هز تشنه لب بئله چرهیا سو دوشسه

 نکهیای عن. ی ندیگوی قاماشد گوز اصل در که است بطرا کلمه؛یقاماشت

 نور کم شخص آن چشم و بکند نگاه دیخورش نور به میمستق بطوری شخص

  دیگو وانید چهار در.  بشودی آب شده

 ی قاماشد گوزلر دنیخورشی اوز

 ی توتاشد جانالر دنیتاب کنیل و

  ندیگو هندوانه؛قارپوز

 ی زالتا وی الباءالپارس مع القاف باب

 کنار در جرجان حد سر در ستیای دشت؛قپچاق؛قبچاق؛قفچاق

 وجهباشد  فرسنگ ستیدو عرض فرسنگ چهارصد طول به آرال چهایدر

 فرار نیح در خورده شکست کرد جنگ ب راق با خان اوغوز آنکه هیتسم

 شده  گشته جنگ در شوهرش که حامله زن اتفاقا بوده افتاده خانه رود انیم

 دیشن اوغوزخان منزل آن در نموده حمل وضع مّجوف ختدر انیم در بوده

 نهاد نام قابوخان کرد قبول خودی فرزند به را فرزند وآن بسوخت دل او بر

 تابع را التیا اکثر دیرس او به حکومت تا افتی اشتهار قپچاق فیتحر به

ی پادشاه سمت آن در سال صدیس  فرستاد ا تل کنار به اورا و ساخت خود

 اوغوز ابن(خان زیدن) خان زیتنک پسر نام او نسل از فهیطا منا و کردند

 رای ته انیم سالخورده درخت که قبق  قاواق است مشتق قپچاق زیون.  خان

  دیگوی سکندر سد در.  ندیگو

 ی لیا رزم آرا صف گون کافور بو

 یلیا خوارزم و قپچاق بیگل

  دیوگ مجنونی لیل در.  ندیگو را پلنگقافالن؛؛؛قاپالن قپالن

  زیخونر ریش ببرو لهیا پالناق

 زیت اولوری چنگلر گه توکمه قان

  اخودی

  تن کوه اولوب رخشی چاغ هیپو

   زن هیپو اولی میک پالناق اوسدونه



 وخدمه زیکن وصف در.  های شانیپ زیون.  ها گذشتهی معن بهباقالر؛اق

  دیگو نیریش

  خارخار کلریپریک گل گل )خالالر(نگلریم

  دار زالریآغ نکیک نکیک قاباقالر

  ندیگو را مغرور و. وکاهل. زبون؛قپران

  ندیگو نهینر خوک؛؛قابان قبان

  ندیگو را سنجاب؛نیقب

 جنگ وقت در انیسپاه کهباشد رهیغ وی آهن لباس؛ق بتان؛خفتان

  دیگو االبرار رتیح در.  پوشند

  اولوب خفتان نهیجسم اونون خرقه

  بولوب نیم اونونی جسم تنی قبتان

  اخودی

  راز اهل نهینیاء لر خرقه بیکیت

  طراز دننیس وصلهی پتاناق اونون

 تورکجه آذارباجان ضاحاتیا.  شمای شانیپی عنی؛ نین؛قاباغیقباغ

  دیگو وانید چهار در.  ریلیدئ قاباق اخودی قاپاق نایآراس گوز نانیقاش ندهیس

  آنجاق سن لهیائ لطفی ول وخی میحدد کده اوپمه نیلب

  نایقباغ قاشو رمسورتی ن میگوزلر )قارا(ونکلوقم که

 شد ختا ملک پادشاه که آن قا منگو برادرق بال؛

ایضاحات آذاربایجان تورکجه . کند خارش اگر؛شسایشسه؛قاجیقج

سینده قاجینماق سوزو غافیلدان دالییا دونوب و بئلین بوروخولماسینا سبب 

  دیگو وانید چهار در اوالن فاتدا دئیلیر. 

  ردهیب میگیپریک نسامیقاش سورتوب ومگوز

 یی پا کف ردهیبی اوتوصرقنی م اشسیجاق

  دیگو مجنونی لیل در.  پوستشی عنی؛یقابوق ؛یقبوغ

  ریب بدنی کیا اول تک دانه

  ریب کفنی میکی قابوغ دانه

  دیگو اتیرباع در.  اهیس محض زیون.  اهیس اهیس؛قپقره؛قاپقارا

  دور بیائد بیش بیش چک ریربیبی نیاشی گوزوم

  دور بیائد بیق بیق بنییدئ زهیجی نیاغی میباغر

  آخر نید مه نلهیدی نیجوجوس کونول که میدئد

  دور بیائد هپ هپ شیپ شیپ اونو کهی دئد



 انداخته ریت او بر که ندیگو نشانهارا. ونیز روبرو .مقابل؛قبق؛قباق

  دیگو وانید چهار در.  نندیبی نظام مشق

 آرا افغان شامیقالم تک قاباق  اوخوندان محنت

  آرا دانیم وخمودوری میسوار چابک بوگون میک

 گرفتن خارششماق؛یجیق

  التاءالقرشت القاف باب

ک که جوش ازی نوعق تالو؛ ک ت ر    سازند ت ر 

  نقطهی ب  الدال مع القاف باب

 بود سمرقند  پادشاه نام؛ ق د رخان

 ضاحاتیا. محکم زیونی  منادی ترک به.ممنوع؛؛قاداغان قدغن

  رین شلهیا ندایآنالم اولماق یاساق ندهیس تورکجه جانیآذاربا
  الراءالقرشت مع القاف باب

.  باشد او پسر خان اوغوز که خان مغول پسر؛قراخان؛قاراخان

 زیون.  هیاوزبک فهیطا نام زین و. بوده اسکندر معاصر که هند  پادشاه نام زیون

 عوام از که هر و فیالطوا ملوک زیون. قشالن نگهی محال ازی محل نام

 ملوک در زیون.  ندیگو  خانش قارا شود خانی جمع بهی کوچک وی بخورد

ی زنگ غالم جمله از فرستادند ایهدا و گرفتند ترکستان خان از دختر عجم در

ی ترق نکهیا تا داد راه مجلس به نموده مضحک خان نظر در غالم وآن بود

 در.  گفتند راخاناق اورا  روم اتراک شد پادشاه و کرد خروج و کرده

  دیگو ظفرنامه

  نامی ط راغای نژاد خان قارا

  غالم سپهرش و بکام جهانش

 آلت که گشاد دهن و پشتو اندازه به باشدی تفنگ؛نای؛قرام بنه قرا

  است حرب

  یق مر بقدرباشد ی مرغ؛توئوق تاووق؛قارا قرا

 چوب که اوءباشی وغوغا.  عام هجوم؛اقیتا اق؛قارایتا قرا

  ندینما دعوا زنان خود سروصورت به  وی هوی ها با بدست

ی کس قتلی برا که پادشاهان اهیس فرمان؛تومغا تومغا؛قارا قرا

  شود صادر

 ندیگو را رهیسا و رجال؛ چور ؛قارا چور قرا



 کهیا دانه اهیوس. دانه خشخاش؛چوروک چوروک؛قارا قرا 

  زنندی رو بر نان پخت موقع در

  شود دایپ اسب بدن در ستیای زخمی نوع؛راچهق

  رهیسا و لشکری عنی؛کیچر چ ر ک؛قارا قرا

 خوارزم حدود در آمده بخارا از که ستیا رودخانه؛سو قراسو؛قارا

  زدیر حونیج به

 کردیم فوتی کس که بوده چنان رسم توران در؛زب ئ ؛قاراقراک ز

 رسم ختهیآو خود گردن از اهیس نمد ای بلکه اهیس پارچه او تبار و شیخو

 در چنانکه نیوهمچن کردندیم انینما میمستق ریغ بطور خود بودن عزادار

 در گشت ابیافراس که را اوخشنیس بپوشند اهیس که نبوده رسمی عزادار میقد

 در.  شد متداول رسم نیا وقت آن از دندیپوش کبود و اهیس اوی برا رانیا

  دیگو وانید چهار

  نونایک زبو قرا گردن بیآس نادنیشام هجر

  الری لدیق ونیش یماحالم اخای لریائ چاک صبح

  اخودی

  زیانگ آتش عشق چرهیا ماتم بو

  زئب   قرا دن نیع نونایبو بیسال

  است شاه ملک ابن سنجر نام؛سونقور سونقور؛قارا قرا

 در کهی شخص به منسوب ستیای عمود؛نیتک ؛قارا نیتک قرا

. ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده تکین .  بوده نیتک نامش اتراک انیم

 مثل . ومانند کیمین ایشله نیر 

 رو زیت وی شکار ستیا پرنده نام؛یرقیق رغو؛ق

  دیگو ارهیس و سبعه در.  ندیگو را چهل عددرخ؛یق رق؛ق

  قیخانل سوروب لیا رخیقی آتاس

  قیسلطانل ااولوسی آناس شیلمیق

ی قاراچ ضاحاتیا.  ندیوگ را زن راه و دزد؛ی؛قاراچیق راقچ

 فاالرایطا انیاولما اکینه جک یئریی وردی ری ندهیس تورکجه جانیآذاربا

 دهیاوزلر اولوردوالر لر مسهیک ریبی مترق و لیقاباقج چوخی کی ردیلیدئ

 گورموشم من نیاولماقالری حورمتل وی احترامل چوخلو و نهیلر لهیعا

  دیگو وانید چهار دری(.بئی ائلچ)

  برقع سالساالر ائدرلر تاراجی نیقدن کونولر

  کوجک کاروانی ق راقچ باغالر اوز که دور تک اونون



  ندیگو رای سال قحط. وی خشکسال؛قیق؛قوراقلیراغلق  

ی ا فهیطا زیون.  ندیگو را نگهبان و بان دهید؛ قراوول؛قاراوول

  اعراب  انیم در هستند

  ستیای محال نام؛داش تاش؛قارا قرا

 کنار خوارزم شمال در که مغول از فهیطا؛قالپاق اقرقالپاق؛قار

  دارند سکنا حونیس رود

از آن  دهیجوشان را آبدوغ. اهیس کشک؛قوروت قراقوروت؛قارا

  سازند کشک

  ندیگو را عقاب؛قوش قراقوش؛قارا

 گربه از بزرگتر که درنده ستیای جانور؛قوالق قراقوالق؛قارا

 و  دیص از بعد ریش زین و فهماند او به ندیب به صید چون رفته ریش عقب باشد

  واگذارد او به را الشهی باق شدن ریس

 گاه تخت معروف ستیای تیوال نام؛قوروم ؛قارا میریق قرا

ی ومعن.  است نیچ ملک حد سر او شمال که مغولستان در خان زیچنگ

 اهیس کیر اکثر او اطراف و شهر آن آنکه سبب به زار کیر آنی بیترک

  آمده زین هیتاتار  تختگاهی نمع به.  باشد

 و گرگان رود نیماب  قپچاق دشت دری محل نام؛ری؛قاراق ریق قرا

  اترک

 ماوارالنهر ازایست ی موضعگول؛ قارا

 (نشد خوانده....) نیتمکی معن بهق روب؛

ی ومعن.  باشد سری مو وی سویگ از هیکنا؛تون ؛قارا تون قارا 

  دیگو مجنونی لیل در.  اهیس شبی بیترک

  بییقار چرهیا تون قارا نوع بو

  بیآغارگئجه م  قرا کهی عنی

رمان وزن درق ربان؛   ندیگو را غالف با ریشمش ح 

ی شخص که بوده چنان رسم ترکستان در.  اهیس بادامی عنی؛بادام قارا

.  گذاشتندی م اهیس بادام شخص آن جنازهی باال و تابوت انیم در کردیم فوت

  دیگوی لطف موالنا

 دوروری رسم اوزره تابوت بادام قارا چون

  لیقت اولدوم من زیس سن میک سالی سار جنازم گوز



 طاسی باال بر که هست وآنچنان.  اهیس پری عنی؛پر؛قارقارا قارا

 پرهارا آن و  دینما نصب آنها وسط در اهیس پر کیو  زنند دیسف پر چند کاله

 رهیغ و افاغنه جنگ روز در را اهیس پر آن.  ندیگو اوتاغهیی جغتا زبان در

 هیشب ستیای مرغ زنامیون.  زنند دستار کنار به گذارند سر بر دستار که

 رشادتی بهادر عالمت که گذارند کاله طاس بر اورا  اهیسی پرها بکلنک

  دیگو وانید چهار در.  هست

  آه دود من دورقوزوب اوزره نیباش پر قرا سن

  گواه ریدند نیگیل سرکش اول اوتومدان میمن بو

  اخودی

  قارا توتونوندن میآه ودورب کاکل ودورب گل

  قارقارا شیآلم بییسا ندهیچیا الریاوتاغا ای

  دیگو نیریش فرهاد در.  است کرده اهیس؛بیب؛قارالدیقرالد

  نیچراغی گو بیقارالدی گرد سپه

  نیدماغ گردون بیی لهیا مشوش

  دیگو وانید چهار در.  است شده اهیسب؛یب؛قارالیقرال

  خبر گوزدن قارا اول  کونلوم لبهیت نیتاپتد هاردا

  خبر اوزدن اول تاپما بیقارال چرهیا جنون چون

 سد در .)قارشیالماق(ونیز استقبال نمودن. کردن وجب؛شالماقیقار

  دیگو اجوجی فقره دری سکندر

  خیس پراکنده شیلمیساچ اوزره قد

  قوالج اونی ریب دور شیقار ریبی ریب

  ندیگو را شده حفاظت و حراست منطقه؛وروقق رق؛ق

 عالمت به خودرا دندانی انگار؛ریالدیرچیر؛خیالدیرچیق

 هم رهیغ و خربزه خوردن  موقع زدریون.  ندیسای م بهم بودنی عصبان

  دیگو وانید چهار در.  دیآ رونیبی آدم دهان ازیی صدا

  اوترو بدنیرق خندانی ازی گوردوم شوندارتو

 یوخودا میردیالدیرچیق شید هلحظ هر دنیرشک

وک وک قارا؛ق راچ   پارچهی دررو مخصوص ستیای قماش؛چ 

  دیگو وانید چهار در.  قرمز

وک ق را اوزره دون گلگون   نقش چ 

  تک سن یدازار اللهی لمادیآچ

  دیگو وانید چهار در.  ندیگو را تذرو؛ ق رغاول؛قرقاوول

  نیلر بیع رید نیمیک انییاشی  قاردا قرغاوول

 اغماض ائدرسن سن گر اولور قیگوزوآچ لیا



ی برا تیوجم.  مجمعی معن بهیغیناجاق؛؛ی؛قورولتایق رلتا

  دیگو نامهی ساق در.  شوند جمع جا کی به ومشورتی یامر

 ی سوزون ریغی قو و توتی مئ ایساق

 ی اوزون نیرسیتی ناییقورولتا خان

  وارث ااولوس دورت ایا میک

 ثافی روح نایذات بیاد فخر

 و. برالس و. ارالت.  ترک بزرگ فهیطا چهار به ستیا اشاره اولوس دورد

  باشند تر لیقبا اعظم که. سولدوز و ترخان

 اورا زین و ندیگو ا ر چشم مردمکب ب ک؛له؛یق راق،قاراق؛گ

  دیگو وانید چهار در.  آمده خالی معن به که نامند ببک

  لوراو داغ تازه که اوزره میتن نیالی اقیا باشدان

  اولور راقاق ریبی ریب هر نظری اللیق حسنونه

  اخودی

  داغ ندایعذار قمر ندنیزیا نیبراقی زه

  مازاغ رمهس   یندانیقراقی کیا نیمع

  گذارند رو بر زنان که باشد دیمروار عقد؛ق ران

.  باشد بختکی فارس که ندیگو را کابوسباسان؛ باسان؛قارا ق را

  دیگو نیریش فرهاد در

  نشیب ارباب گوروبی ا عم اوزون

 نشیآفر تکی شیک قاراباسان

ز؛   ندیگو را سرخ رنگآل؛ق رم 

  دیگو وانید چهار در.  دهیگرد اهیس. شده کیتار؛شیقارالم

  وخی یبیع بیقارال ندهیدشت هجر میروزگار

 ی کوی توپراغ اولور دوری مینس نیمشک اونون میک

  اخودی

  آق میاحزان کلبه قارای اولد دنیاشک

 آق میانیگر دهید میک دئمه رانیو کلبه

 وانید چهار دری . اهیسی عنیقارانقولوق؛ق؛یق رنغو؛قارانل

  دیگو

  داشی باغر اول بیلیق نیعرض ولی گئجه میاری یخدیچ

  گونش قیل خماقیچ گئجه قیقارانل دور بیعجا بس

 اخودی

  وخی تانک آرا گلشن قیاری سن  وسفی جه قرنغو

  گوندوز گونش آخشام قمری نیگرد جلوه نورالر بو



  دیگو القلوب محبوب در.  کردن پاره؛رماقیق رماج؛ق

 ی رناغیدی ریوم ههرز مّوقس نینادان

 ی رماقیشقیق زیس جهت نیگه ائشش

 نیزارع ستیای عالمت زیون.  ندیگوی اهیس و شبه؛یقرالتغو؛قارالت

  نرساند بیآس مزرعه به وحوش نکهیا تا کنند نصب مزرعه در

. رنگ مایل به سیاهی را  نمودنی اهیس به لیمای زیچی عنی؛امتولقار

 نامند 

. دارد اهیس های  دانه و آلو به هیشب ستیا وهیمقارامیخ؛قراموق؛

ی کیای قیاوجالی ک  ریلیدئ خیم قارا نایآد کولون ریب جاندایآذاربا  ضاحاتیا

  اوندا میوه زاد اتولماز شریتی یوخاری ردنیمت

 حد از ادیز افرادشان تعداد قدرتمند لیا که مغول ازی ا فهیطا؛قراوناس

  است

 ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. باشد وهیمی معن به؛شیمی  ق را

  سوزدور لنیدئ)یمیش( قوروسونا نیشیکشم

   شودیم گفته کیتار مکان به؛قرانقولوق

  باشد زانو بند زیون. بندمرفق؛یلگیب قرا

 را گویند پا هزاره حشراق؛یا ال رخیاق؛قیا قرق

 مر جوجه زدن بهم چشم کی در  قوشی بزرگ به ستیا پرنده؛یقرجغا

  کند شکار را غها

  زدن بهم دستی عنی؛قرس

 و کاله طاس بر اورا اهیس پر بکلنک هیشب مرغ قراپر؛.  قرقره

  ندینما نصب دستار

  دار نقطه الزاءو القاف باب

 ارهیس سبعه در ندیگو ار باکره و نکرده ازدواج خواهرزقارداش؛یق

  دیگو

 فاش بیی لهیائ مهر بو چون توتوبان

  قارداش زیق اونو ادهیدونی کیا

  دیگو مجنونی لیل در.  زهیودوش.  باکره دختر؛زیق ز؛ق

  گلشنی هوا اولور که آچ گوز

  گلشنی نوا اولور زالرهیق



 اخودی

 الریناشدیاو لهای زالریق

  تماشا دیالرلیقتوی اواللی 

  باشد اللهگل  زیون.  ندیگو را دخترانه بکارت پردهق؛یزلیق؛قق زال

  خردسال دختری عنی؛ اوغالن زیق

  است زرد شیبالها دیسف زرد دهنش فاخته هیشب ستیا پرنده؛قوش زیق

  نقطهی ب  نیالس مع القاف باب

 در ندیگو بندند علم سر و  گردن بر اورا دم که ندیگوی بحر گاو ق طاس؛

  باشد هند و ختای وههاک و  نیچ ملک

 ی الحط الطا نیالع مع القاف باب

  ندیگو را سقا مرغق طان؛

  دار النقطه نیالغ مع القاف باب

 نسب حسب بهی جغتا فهیطا انیم در باشند لهیقب دو؛اتی؛ق ق غرات

  دیگو وانید درچهار.  ی و اصیل میقد خانواده و خانزاده

سن بیی لهید من   نسب و لاص ریی لهید شاهی ول ح 

  اتیق و ات قغر هندو لهایی لول منه

  دار النقطه الفا مع القاف باب

  سازند آغوز آن از ندیگو را ظیغل ریشبیالما؛؛قفنک

 را گویندی وانید خراجقفجور؛

  االم مع القاف باب

 قلماق زیون.  دارند اتراق قپچاق دشت شمال در  مغول از فهیطا قلماق؛

 بری قلیوص برگ برگ فوالدی ها تکه آن و اشدبیم جبّه و است حیسلی نوع

  پوشند جنگ در دوخته همی رو

 (خلج) اتراک ازی ا فهیطا نام زیون.  ندیگو را ریشمش؛نجیلیق لج؛ق

  دیگو وانید چهار در سخن یاوه .یی .گو هودهیبی عنیقلماش؛

  خیش ندهیعشق نیسن شیلمیق اگر طعنیی نوای ا

  نایقلماش وناون باخما اول مشغول نیشیا اوز

 جانیآذاربا ضاحاتیا.  وقراوول.  بان دهیدی معن بهاووز؛یقالووز؛

  رین شلهیا ندایآنالم راهنما و بلد ندهیس  تورکجه



 از شراب ختنیر وقت در زیون.  ندیگو را رهیوغ آب دنیجوش ق لق ل؛

  دهد صدا نیچن همی صراح

  ندیگو غمزهی عرب به.  زدن پلکی عنی؛رپماقیقلپماق؛ق

  ندیگو را زن راه دزد زیون.  کننده چپاوول.  غارتگری گروه؛ق ل تمان

 میالم مع الکاف باب

 .نثر.  دیگو ریالس بیحب در.  ندیگو را غهیصق ما؛

  داشت ق ما وشصت  خاتون چهار آن قای اوگتا

 تکرار قاجار خانی فتحعل رزهیمی سوزوجوکلر  لرده صفحه بو.  ضاحاتیا

  کوچورتمه دیم داهای النالریازی لر صحفهی ریب او من گوره نایقیازدی

  النون مع القاف باب

.  قیآالچ و مهیخ دامنه زیون.  ندیگو را وریط بال.  پرقنات؛قانات؛

 در.  ندیگو قنات جمع صاحب را جمع که را پادشاه حیسلی دار لیتحو  زیون

  دیگو دارا با اسکندری دعوا دری سکندر سد

 ی دورون سپاهی کیا خندق توتوب

 ینیدور بارگهه میک لهیا قنات

  َ   زندیآو آن از گوشت قصابان ستیای زیچ؛نارهق 

  باشد فتراکی معن بهقنجوته؛

 شیم گاو از بزرگتر ستیای آهو؛یقنغا

 رهیغ و لباس  آن پوست از که ندیگو رای آب سکقوندوز؛؛ق ندوز

  دیگو وانید چهار در.  افغانستان بدخشان در ستیا قلعه زیون.  دوزند

  اوز ریگت گوزه تحملی ب اولسان مدانیآه وقئوس

  ق ندوزی س کمهیت مرتب سن شیگئم ابلق اوندا که

  دیگو ماّل .  ندیگو را مهمانقنق؛قوناق؛

  قوناق تو مابر شاهی ا میآمد

  افق سماواتسکان توی ا

 فهیطا که بینج اریبس که ترک از لهیقب؛قنقرات؛قونکرات

  دیگو هیاخالص هیقفو در.  هستندی قدرتمند

  لر نیمتع کیل نسب اتیوق

  لر متمکن کیل حسب قنقرات و



 بدانجا مذکور فهیطا کهی مکان اسم زیون.  اتراک ازی ا فهیطا نامق نقل؛

  هستند منسوب

  دیگو البرار رتیح در.  ندیگو رای زیچ به رغبت و لیم؛عبارت از نجیق

  نجیق لسانیقی سار ومومن کافر

  نجیتی کونلون بونون نهی ای اونا نه

  ؛

 الواو مه القاف باب

 تورک. ضاحاتیا. ندیگو اش کمانچه که ستیای ساز اسم؛قوپوز

  یللیدئی آناس نیسازالر بوتون ادایدون نهی آلتی چالقی آدل قوپوز ندایاسیدون

 هیترک.بینیتان نانیآدالر جوره به جوره لرده اولکهی للید تورک ساز بو

 ریلیدئ نایآد دوتار اخودی تنبور ترکستاندا دوغو ساز داجانیآذاربا باغالما

 کامانچای نیساز قوپوز رادایب  اوالراق سعف ریقاجارب خانی فتحعل رزهیم

 اخودی جکیق نینیساز کامانچا ندهیاوللر سوزلوگون بو امما بیآل قلمه نیمیک

  دیگو وانید چهار در.  گورموشم ندایلماقیازی نیمیک. جاکیق

  کونلوم ستریا عربده میک دولدوری مئ ایساق

  قوپوز چاغدا کورنیهو باشالی چالغ قلندری ا

  دیگو دریح ریم زیون

  دوز ردهیب اوزوکی نیسرود ترک

  قوپوز کوکله لهایآهالغوی اخشی

 اتیوال میتقس نیع در بزرگ زخانیچنگ ترکستان در ستیای تیوال؛انیقو

 اریبس آنجا در اسب  داد خود عهدی ول قاآنی اوکتا به آنجارا خود وممالک

ی برگها کنیل و قتالو مثل پوشند جنگ در کهی سالح  زیون. شودیم خوب

  گذارند آن انیم در را انیقو از و دوزند همی رو بر را قتالو

 ریز زیون.  کردنی اری و استعانت از امر نیچن وهم. بازو دری عنیقولدا؛

  دیگو وانید چهار در.  گرفتن را بازو

 یقولونیی نوا خسته میره خضری ا قوزا

 ی بسی تالد اونونی باغر ندنیس هیپو ولی بو میک

 اخودی

  قولوم قولدا ردهیب لطف جان اول

  ولومی ولدای دا نیجان اوزی داخ

 جات وهیم کندن زیون. دنیزانیخ بری عنیقوپورماق؛قوپارماق؛

 ن ب کنیویااینکه سر زخم وغیره را با نوک ناخ . ندیگو  درخت از رهیوغ

 )اوخوماق( خواندن و)چالماق( نواختنی عنیقوپساماق؛



 از امر زیون. باشد میضخ و برجسته ندیگو رابدن عضوی آمدگ برقوپا؛

 زبان به. جانیآذاربا دربند در ستیای نحر نیچن وهم. )قوپار(شدن کنده

  دیگو ارهیس سبعه در.  ندیگو را زرهی قلماقی ترک

  کام هدوندور حصاری راردیو

  آرام انیتوتما القوپایخی

  ندیگو را بلند چاشتکاه؛قیاتلیقو

 هست نکردن بلند زیون.  دنیزانیبرنخ از  هیکنا؛اقوزاغاما؛قوزام

  دیگو نیریش فرهاد دری . گرفت بر دری عنیقوشماقتا؛

  اونو بیدئ میمظلوم قوشماقتای گه

  اونو بیدئ میمحرم وزارو ریاس

 وانید چهار در.  شدنش ریپقت به و تاقوجالدیقجا؛قوجالدوقجا؛

  دیگو

  میلیم گوزلولره قرا آرتار ساققال قجایآغارد

  ستریا جاوان قوجالدقجا کونلوم اوالن ریپ بو میمن

 را بال دو هر دنیرقص نیع در از هیکناقول گوتوره؛؛ساال قول

  هست  کردن باز

 چهار در.  هاراسان نه و نترسانی عنی؛قورقوتما؛قورخوتما

  دیوگ وانید

  پ خ زاهدی ا دان تاموغی من قورخوتما

  زنخ ارمیو بنیدئ اولقوسو منه جنت

 ریوحصی ن  بای بضاعتی ب ازیی صحرا التیا که ستیا خانها؛یقور

   دیگو وانید درچهار.  باشد پست واریدی معن به زیون.  کنند درست

 آهی خمادیچ ادنیقور خرامان

  تک شکر چرهیا شیقامگیزلنمیش 

 ی .بخواه عذری کس از نکهیا مثل.  خواستنی عنیایستمک؛؛ق ولوب

  عذر قولوبی بس لکایب   مجنون

  عذر آلیبسر سربهی سوزدئییب 

 اخودی

  ولوبا ا شنان ابن اردوان انای 

  توتوب همی نیقدر اونون زمانه

  دیگو مجنونی لیل در.   نمودن خواهشی عنی؛یقولد

 ی اولدی  شیا وثنا حمد چون

 یلدقو عذر اوندا کل عقل میک



  دیگو مجنونی لیل در.  ست دهیترسقورخوب؛قورقوب؛

  قیقارانل اولوب دهر نهیگوزلر

  بو دوری حال نه لریدئد قورخوب

 فرهاد در.  است شده کنده شیجا از ؛ بی؛قوپار بیقونغار

  دیگو نیریش

  بیخاردیچ نیگرد نینی داغ فلکدن

  بیقوپار اوزوندن گونده اوچی کیا

 گرفته آغوش به.  است کرده بغلی عنیجاقالییب؛قوقوجوب؛

  است

  دیگو ارهیوس سبعه در.  است ترساندهقورخودوب؛

  پنهان ردهی یاوزون نیتوتماس

  حانیر و سنبل اونو قورخودوب

  دیگو وانید چهار در.   زدن بهم و. کردن منقلب از امرقوزقات؛

  آشفته بیلیق زلفون گل افشانی بو ده کلبم

  قوزقات نیاولوس آفاق سپندور نیمیس انجم

 بالغ آدم کی ینیب نوک از است رهیغ و پارچه کردن ستیا اندازهقوالج؛

 سد در.  هست تماممتر کی معادل بایتقر ندینمای ریگ اندازه انگشتان سر تا

  دیگوی سکندر

  قوالجی لدیق مساحی طناب

  آغاج ریبی قار نیمی کیا اون بیلیق

  والجق ریب هر که کبوتر زیسگ

  آغاج ریب بیلیقی ط بیآچ پران که

 چهار در.  شودیم خورده بهم نیهمچن و.  شده منقلبی عنیقوزقالور؛

  دیگو وانید

  قرا گورجک گوزون و قاش که حالتدور نه وه

  قوزقالور میاشک صبر ولورئوس میجان و عقل

 سک و زب   قدمثل انیم واناتیح اصوال که ستیا مرض نوع کیقوتور؛

ی . خو در ستیا خانه رود نیوهمچن.  چربدار وانیح زیون.  رندیگ  رهیوغ

  دیگو القلوب محبوب در

  راقیاخشی تیا تیا قوتور قیوفال

  دیگیا برنا خوش زیوفاس میک

ی کیا ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  ندیگو را خر گور؛ قوالن

   ندیوگی سکندر سد در. ریلیدئ نادایباالسدیشی  نیآت کیللیا اوچ



  اوزاق دن سپهی دوشد چرهیا آو اول

  راقی لدنیای سالد قوالن ریب اونو

  اخودی

  دشت و وحشتی گلد چوی باد

  گشت لهای قوالن و ونیقو لماقیق

. . باشد دار شاخ نر گوسفند زیون.  ندیگو را نر گوسفندقوچ؛قوچقار؛

  دیگو الملوک خیتار در

  نیرسیگت قوچ اهیمین اوچونوندو ابراول امر السالمه هیعل لیجبرا

  دیگو وانید چهار در.  کردن خواهش و)ایسده مک(خواستنقولماق؛

  شیقالمام بهانهی لدیق میک بهانه لمازیق

 ی س بهانه اولور قولماق نیعذر بهانهی ندیا

ی بابر خیتار در.  شدنش همراه زیون.   شدنش ادخام؛یقوشولماس

  دیگو

  والراولد مالیقوشول زهیبائله ییب  قیل خواه دولت خانالرچی اغی که

  دیگو وانید چهار دری . کند شیجا از؛ نینک؛قوپاردیقونقارد

  الریق آرزو وصل گل دن میدیام نخل بیائد نه

  نیردیندیس وخی نیاردپقو آه لیندنا نیهجر که

ن دی م جا از؛ریقوپارور؛قوپار   دیگو مجنونی لیل در.  ک 

  مار تارو بیی لهیائ تکی زلف صنم

  دمار زدنیب اسارو دیرقوپار

  دیگو وانید چهار در.  هست کردن تمام از امر؛قوتقار؛قوتار

 ارقوت اجلی ا دنی مکاکیا هجر نهیجسمیی نوا

  مزدون دوروری نقد نینیجان رد رلی اشگ که

 مجنونی لیل در.  کردنم وطلب.  خواستنم؛ میید سدهیا قولماغوم؛

  دیگو

  مدورقولماغو نوع نه عوذورون

  دور اولماغوم قانع دا اونجب وزی

  دیگو القلوب محبوب در.  نمودن رها زیون.  سردادن از امر؛ ریب ایقو

  غبار اونا ریب رتی که سوزدن نه

  آشکار السانیق سن که الزم نه

 ی دشمن انیع نیلسیق که ریب اریقو

 ی ف نّ  نیعدون عداوت اولور که

  دیگو مجنونی لیل در.  شد آغوش همقوجاقالشدی؛؛یقوجوشت



ست اول لهای مجنون   سپهبدج 

ست الراقالشدیقوج  لهیا مهر وزی   ر 

  باشند شده وانهید کهشودیم گفته درنده واناتیح به. هار؛قوتوز؛قودوز

شدن حیوانات  دنیگرد وانهید.  شدن هار ؛قوتوزماق؛قودوزماق

 درنده را گویند

 دنیگرد تمام.  شدن خالص؛قوتولماق؛قوتارماق

.  باشد گوسفندان لهیطو زیون.  ندیگو را سقا مرغ زین.  ماه هاله؛ قوتان

.  ریلیدئ (کوم) نهیس لهیطو نیونالریقو ندهیس کجهرتو جانیآذاربا ضاحاتیا

  دیگوی سکندر سد در

  واری سان آرای قوش اولوق نین قوتان

  واری جان نه ندهیال سنقری ول

  دیگوی لطف موالنا

  گئجه اونی حصاری اولد وچونا عجز الپ قوتانی ا

لّم هونحسنی توتد   نیتیماه نون ووزا م س 

  ندیگو را ماه بستن هالهبدیرلنمیش؛قوتاالنماق؛

 را منی   خوش زیون.   سعادت وبا. منتیم و. مبارک. مغول لغت بهقوت؛

  ندیگو

  دیگو وانید چهار در. 

 ی دیمحراب گوشه میری مادام ریب قوت

  قاش گوزو قیبالل ریب هناگی لدیق  ندنیغارت

 به بزرگ زیچنگ کهی لقب زیون.  مونیم زیون.  مبارکی عنیقوتلوق؛

 خان قوتلوق نیفرام در اورا و بود داده فارس پادشاه خان نیمظفرالد اتابک

  دیگو وانید چهار در.  نوشتندی م

  مهوشی ا اولسون قوتلوق  نیدان خسته ن گئجه

  دان لهای نتوی حالی اولد سنه بندهی کیا که

 اخودی

  کونول محروم بوی قالد اوزوندن قوتلوق

  کونول شوم مه سیدورریگت مایباش لر نه تا

  وآغوش.  بغل؛قوجاق

  خورده سال و.  ریپ قوجا؛؛قوجه

 سعف خانی فتحعل رزهیم رادایب ضاحاتیا.  ندیگو را حهیرا و بو  قوخو؛

 ریلیدئ(غیساس) ندهیاصل سوزودورکه لنیدئ نهیلرییا متعفن قوخو بییائل

  ریلیدئ پاریا ده لرهییای اخجی



 نیب در ستیای آدم از هیکنا.  شدن وانهیدقودورماق؛قودوزماق؛

  بشود مردم آزار تیاذ باعث شده بدر خود از مردم

ی لیفام نسبت ندینما بستان بده دختر گرید لهیقب از  کهیا فهیطاقودا؛

  ندیگوهم  داا ن اورا و.  کنند صدا نام نیبد را گریهمد

  خر گور بچه زیون.  ندیگو را یکساله خر ک رهقودوق؛

 کهی کس زیون.  مغز خشک و وانهید شخص.  شرور آدم؛ قودورقان

.  بشود مردم آزار تیاذ باعث و باشد کرده گم خودرا گاهیجا اجتماع نیب در
 ونیز هار شدن

  دنیچ همی رو زیون.  نمودن وبنا.  کردن چاغ.  آراستنقورماق؛

 انیم در زیون.  نمودن احاطه زیون.  بستن کمری معن بهقورشاماق؛

 بییقورشاال نیریب ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  قالع و گرفتن

  ریدئمکد خارتماقیچ ولدانی

  شدن خشکقوروماق؛

  محروم زیون.  دنیگرد مواظبت زیون.  شدن حراستقورونماق؛

  شدن ومحروس

عل؛ی قور    ونیز خشک هر چیز را گویند. ندیگو را ج 

  ندیگو رای زیچ کردن ا نقولک؛قورداالماق

  باشدی ا لهیقب نامی جغتا لیا انیم در؛قولنجان

.  کندی نم دایپیی رها زیون.  شودینم تمام؛قوتولماس؛قوتارماز

 مازرقوتا زدهیم تورکجه جانیآذاربا میزیب ندهیس توکجهی جغتا ضاحاتیا

 در.  رین شلهیا نهیری کلمه( س) سوزونون(ز) یسوزجوکلر شلننیا نیمیک

  دیگو وانید چهار

  سود نه ن ناله نیحز ندهیال غمزه اول کونولی ا

  دنیادیص چّکه افغان نیدردد قوتارماز قوش

  دیگو وانید چهار در.  ترسدیم؛ قورخار

  دیم منقورخار کیلی قد نخل آرادوری باغ کونول

 ی ن میهالن نورس سولدورماغا هوای سدیا میک

 غانیارلی یعنی؛ قوروب

.  اخکر و آتش زشرریون.  وارید نهیچ زیونی . کمر اسلحه بندقور؛

 همی روی . ارایب زیون.  جشن و سرور اهل نشستن حلقه حلقه نیوهمچن



 در.  کنندی م نصب چوب سر بر که مدور نقره و زر از نشانه و. بکن دهیچ

  دیگو الربار رتیح

  بیائد بند ونقور  رشته زر ینهلئب

  بیائد بند تک لهیا ظرافت بلکه

  آمده هم ق ربان.  باشد سالحی معن بهقوران؛

 جدا چاقو نوک ای و انگشتنوک  با را رهیغ و زخمی رو انگار؛قوپار

  شودیم جدای عن. ی بکنند

 مغول پادشاهان سلطنت در که سلطان دار واسلحه.  دار جبه؛یقورچ

 است بوده بزرگ منصب

  ندیگو را عجوزهجا؛ی؛قارقورونقا

 تورک قورساق ضاحاتیا.  باشد حوصلهی معن به؛قورساق؛معده

 چهار در.  رید بیی ائله سعف قاجار خانی فتحعل رزایم ریدئمکد معده ندهیلید

  دیگو وانید

  کونلوم مضطرب اولموش ردهیب لهیا ادی یرخسار

  قورساقی اولدی مکان نیسن گوهر که غینکلی قیبال

 باشد رهیغ و شال از که ندیگو را بند کمرقورشاق؛

  ندیگو را س رب؛قورغاشور؛قورقوشوم 

( . قورو)ندیگو را شده خشک زیچ زیون.  نکنند تخم که انیماکقوروق؛

  دیگو وانید چهار در.شده حراست منطقه زیون

  داغ  اوسدونه نینی ریربیب آرا میجسم فیضع

  اقاپری اوسدونه اپراقی دور اوزره آغاج قورو

 هست. یعنی بترس دنیترس از امرقورق؛قورخ؛

  دیگو نیریش فرهاد در.  بودن هم تیمع ودر.  همدستی عنی؛قولداش

 ی دی اولسام ولداشی یچاغ نیخرام

 ی دی اولسا قولداشی وقت نیسکوت

 ندهیس تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا.  ندیگو را نشستن نزول؛قونوش

 لسان در.  ریندادیآنالم ائلمک مشورت اخودی شماقیدان بیانیدا باشا باش

  دیگو ریالط

  قوش نوع هر دایبستان جهان چون

  قونوش خود اوچوشماق تاپسا گون نچه

 زیون.  اند کردهی آغوش همی عنیش؛یش؛قوجاقالشمیقوجوشم

  دیگو وانید چهار در.  اند دهیکش آغوش به گریهمد



  میک اونا ممکنی نیسفر سدمکیا دنی ملک اتیح

 اقالشمیشقوج باهمی نگار سفردن وطنه بیگل

 گزار کار زیون.  ندیگو را ک مان زیون. شدن خشکقوروماق؛ق ربان؛

 باشد  فاحشه زنان

  هست کردن خشک از امر زیون.  کشکقوروت؛

  هست مجرد مردکنایه ازق؛یباشل قورو

  ندیگو را خشک رودخانه ؛یچا قور

 یخشگسالقیتلیق؛قورولوق؛

 چهار در.  زدیری پ دری پی ساق کهی شراب الهیپ زیون. .  پرنده؛قوش

 . دیگو وانید

  ایی ینوا سوموردوم علمی ن فلک به یلیئا

  هنوز ارمیهوش که ندهیچیا بزم بو توت قوش

  اخودی

  نید لهیائ نهی کونولون و جان میک دئمهیی نوای ا

  قوشی توتد قوشوم باده چون فدا میلدیق نیسیکیا

 دختر فیتعر در صنعان خیش در.  دیخورشگون؛اش؛گونش؛یقو

  دیگو ترسا

 ی زیق ترسا لهیا شکل بو اوزره قصر

 ی زیقی سیع دایوانید گونش لیب

 اخودی

 گونش اول آرادا وخدوری  یمیکی آ خوبالری اوتد 

  الی آ ریربییاوتدا خان گوری مهر بد اول که وه

  ونیز عمیق تر.  تر ریسرازی عنی؛راقیی قو

 ندیگو گرید زیچیی جغتای ترک به. ندیگو را وگرد؛کان ردهیگ؛قوز

  آمده بقلم خودی جا در

 که باشدی گوئن مخالف.  نباشد ریگ آفتاب کهیی جا؛ی؛قوءزی قوزا

  هست ریگ آفتاب

  باشد ریقج که ندیگو را خور را کرکس؛والش؛ قوزقون

  کردن استفراق؛قوسماق

 ارغوشتکی باز زیون.  اتراک انیم در  است فیتصن کنوعی؛قوشوق

  دیگو البرار رتیح در وهم چنین به اردو و لشکر گفته میشود..  آمده



 ینیبحر وقیتو سوزده میآنالماد

 ی نیبحر قوشوق بلکه وقیتوی هانس 

  اخودی

  اوخوشماک بیتی یآ اول ده بزم اول خوش

  ماقوش دئسهیی نوا بیچالی طنبور اوندا شه

  ندیگو شتررا پشکل؛قوماالماق

 را لیسه ستاره مغول ویی جغتا زبان به. ندیگو را واناتیح دمروق؛یقو

  ندیگو

  شدن سوار اسبه دو؛قوشالماق

  برند داماد خانه به عروس خانه از که کهیا هیهد؛قوشانت

  ندیگو را  شکار ریم؛ی گیب قوش

 به آنها از باشد خانه کبوتری عن. ی ندیگو را قوشخانه؛ی وانید قوش

 کردندیم استفادهی رسان نامه جهت

.ایضاحات  چاشتگاهی عنیباناق؛دوشرگه؛؛قوشولوق 

. ایندیسه سایت یاداکی  وبالگ دئمک آذاربایجان تورکجه سینده یاتاقدا دئیلیر

  اولور 

  ندیگو را سپاه  وانبوه.  لشکر لیخقوشون؛

  تاختن اسبه دو زیون.  رسد بهم اسبی شانیپ در کهی چیپ دور؛ قوشه

ل توتماق؛یاردیم ا؛توتماق قولداتماق؛قول

ی اری یکس به زینو. )ال توتماق(کردنی ریدستگی گریازدائلمک؛

   )یاردیم ائلمک(رساندن

. ونیز هم پیمان شدن . زیر  زدن حرف هم گوش درقولالشماق؛

 بازوی یکی رفتن

  هست کردن  مانیپ عهدوی معن بهقوئولالشماق؛قوالغراماق؛

 را آفتاب کردن قزح و قوسگوی قورشاقی؛؛قوالغالنماق

 میخان فاطما ریلیدئ سوزه بو ندهیس تورکجه جانیآذاربا.  ضاحاتیا.  ندیگو

 ندهیری اوز واری آدی تورک ریب بونون ندهیاصل امما.  بیاوزاد شیا

  ریبدیلیازی

.  بستن عهد زیون.  دادن گوشی کس حرف به دور ازتوتماق؛ قوالق

 . وهم چنین گوش کسی را گرفتن  خواستن نهاریوز



 طلب و خواستن از امر زیون.  لشکر قلب در زیون.  ندیگو را بازول؛قو

 سد درو هم چنین سمت و سو را گویند .  غالم وعبد زبندهیون.  کردن

  دیگوی سکندر

  قولی دی آراسته اوندا بیلیق

  ولی ولدای آرا تاپمای لیخ لی که

  اخودی

  اول ایمه تارتار جفا لسانیق وفا هر

  وبیقو منّت انهج ن قوتولسا اونجب

  باشد ریز که ماسهندیگو را کیرقوم؛

 ها گرد زیر باد وزش اثر بر.  ندیگو را کردن زار کیرقومالماق؛

  دیگوی سکندر سد در.  بشود انباشته همی رو

  اوزه قومالماق ندهینفسی دوشد دوروب

  اوزه توپراق آهنگ ندنیلی بیلیق

ی لیل دریی .نما اتومباهی . . افتخاربکن اگرقوانسان؛گووءنسن؛

  دیگو مجنون

  گووءنسن دن بخت سهیای راض

  اوزانسانی سار بلهیق سهیا وخی

 آغوش هم زیونی . کس گرفتن بغل بهقوجاقالشماق؛قوجماق؛

  دیگو وانید چهار در.  شدن

  اولور پنهان چون ده گورمز گورری آغزی لیب

  اولور مکانیا نجه اوپمک اونو قوجماقی ونب بس

 گوش به تابستان در که زیر مگس. پشه؛لچکیم کور؛یقوالقچ

  زندیم شینی آدم دماغ و

  دیگو وانید چهار در.  گذاشت نکهیهم؛جاقیغاج؛قویقو

  خراب کونلوموی لدیق نیعشق نقد جاقیقو جاندا

  جک لهیائ پنهان گنج. سلطانی نیمحرم الدورور

 باشد  انانگشت ناخن و بغل ریز تعفنی بو از هیکنا؛لنسهیقوالنسه؛ائ

  ستیای اهیگ نام؛ یروغیقو قوالن

  دیگوی سکندر سد در.  کردنیی راهنمالوق؛ قوالووز

 ی راهنما بیی لهیائ قوالووزلوق

 ی را فرخنده هغ سکندر دوشدو



 بندند دست بر نتیز جهت به کهیا مهره.النگو؛کیلزلیقولباق؛ب

 (یقولباغ)

  دنیگو ار اهیس کالغ زیون.  معروف ستیا پرنده؛قونک

  ندیگو را خفتان و قبا چاک؛قولتورماج

لبا واورا.  بندندی م چپی بازو به جنگ در که بازو سالح؛قولجاق ی د 

  ندیگو هم

  بغل ریز؛قولتوق

  ندیگو را نّمام و نیچ سخن؛ریقولج

 بودن فرمان تحت در.  خدمت؛قوللوق

  دیگو ارهیس سبعه در.  کردن احاطهی عنی؛قومارماق

  جرگه اولی دتیقای قومارد چون

  ردهی اقیا لریتدیبرک خلق

 کردن احاطه. لماق؛قوماراالماق؛یقور

  ندیگو را دسته فوج؛قونبول

  شودیم گفته رهیغ و گنجشک نشستن بهقونماق؛

 در.  برسانم اتمام وبه.  بکنم تمام اگر؛ قوتقارسام؛قوتارسام

  دیگو وانید چهار

  وبیقو نایاقیا اوز من و باخسا اول اولوب مست

  نادیعاری عمر خضری زمان سامارقوت اوزونو

 اتمام به زیون.  کردن خالص امرر؛یل؛قوتاربیقوتغارغ

  دیگو وانید چهار در.  دادنیی رها زیون.  دنیرسان

  ار کیمقوتی  زیب ندانینار شهیاند وبوی ساقی ا گل

 ی دوران چرخ وفادوری ب میک توتی نیجام وفا

  دیگو مجنونی لیل در.  اشم وآغوش بغل؛ نونینونک؛قویقو

  اولسا نونیقو مدهیبدن ما من

  اولسا بوسون میدهیال مسکن

.  شما امر تحت ودر.  شما خدمت دری عنی؛قوللونکا؛قوللوقوندا

  دیگو وانید چهار در

  قرای ائتد کسوفی ک بوی  عارض نینی مهر

  بو دور کسافت نیع لمزیائ قوللوقوندا



  بشود کنده رختد از برگ انگارقوپقان؛قوپان؛

  دیگو وانید چهار در.  مترسانی عنی؛ل؛قورخوتمایقورقوتماغ

  عشق مهلکی قورخوتماای من چوخ دن قتل

 ی ندیا آسان منه دور بیلیق هجر اونو میک

  ندیگو را  خشک زیچ. کن مواظبت زیون. ووقار  نیتمک بهی عنی؛ یقور

 بونا ندهیس هتورکج جانیآذابا ضاحاتیا.  ندیگو را سک توله؛قورجو

  ریلیدئ کوچوک

 مجالس در. چندیپ خود کاله دور بر شانیدرو کهیا پارچه؛قورجوق

  دیگو سیالنفا

 ی ندیا رماریچ قورجوق اوزره بورک ک ز که

 مجنونی لیل در.  بغل ریز زیون.  ندیگو را باد و گرد؛جلیقوبون؛گ

  دیگو

  انی هر دورسه النیای اپراغی قوبون

  انیوعر ردانسرگ و مجنون بوکور

  اخودی

 آچ قوبون اتک میکی ائتد بخت

  ساج آووج آووج اوزرهی باش شه

 

ی بازو ریوز.  کردنی ریدستگ زیون.. عصاک؛یل قولدابان؛چه

  دیگوی سکندر سد در.  رفتنی کس

  وتوبانی اونو حکمت گنجی کیا

 قولدابان اوزه اورنک الریخاردیچ

.  نکرد دایپیی راها زیون.  نشد خالص؛ی؛قوتارمادیقوتولماد 

  دیگو وانید چهار در

  فرهاد دوریقتلی جفاس نیریش چه اگر

  زیپروی قوتارماد هم نادی قانل غیت بو

 وقتی معن به اول بضم بپا خودرا و. کن محافظت خود ازقورون؛

 (چاق) باشد هنگام

 در ارهیس سبعه در.  باشد وانقالبی گ خورده بهمی معن بهقوزغال؛

  دیخودگو سپاه با گور بهرام شدن غرق مورد

  جرگه اولی تدی قوزغاله چونکه

  ردهی اقیا لریتدیبرک خلق



 زیون..  دهیخشک زیون.  شده خشکی عنیان؛یقوروغان؛قورو

  دیگو وانید چهار در.  کننده محافظت

  وگوزون انیقوروی اشک بیآچگونشه نی  عارض

  آغالت هم ده وصل ریب نیدتآغال ندهیهجرچوخ 

  دیگو وانید چهار در.  شدن مانع زینگذاشتن؛ونق؛مامایقو

 آرای چاک کونول تک ساوولی دوزموش غم و درد

 ی رچیای لیخ صبر و هوش گلسه ماماقهیقو

 )دانا( ندیگو را دوساله گاو ماده زیون )دایجا( انیمادن؛یقوتاج

 اریبس که باشند اتراک از لهیقب؛؛قنکرات قونغرات؛قنقرات

  دیگو هیخالصا هیوقف در.  بندینج

  لر نیمتع کیل نسب اتیوق

  لر متمکن کیل حسب قونغرات

  باشد مهمان زیون.  ندیگو را جاورس؛ق وناق

.  قاراجه و جهیسار باشد دونوع و دیآ بر اسب بدن در کهی زخم؛ قوتان

  دارد نرمی پرها که ستیای مرغاب زیون

 استفاده د زانوی برا در قدیم پوشکی بجا کهیا هایی چند پارچهقونداق؛

  ندیگو را تفنکی تحتان قسمت زیون. می کردند

  ندیگو را الیرت؛قونده

 زیچنگ گان شاهزاده ازی کی نام زیون.  ندیگو را رنگ رهیت اسب؛قونغرا

 بود ب راق عهد در که خان

  دارد قرار زنگانی حوال در ندیگو را هیسلطان چمن؛قونغر؛ا ولنگ

ع که اهیس ستیای جانورقونغور؛   باشد لج 

  ندیگو را هیهمساقونشو؛؛یقونش

 بو زیمیقیدیتان قورباغا ضاحاتیا. ندیگو را وزققوربقه؛قورباغه؛

  ریلیدئ وزق نایآد نینی ریب اراقییباخم نایاولماق نوعوونون نچهی جانل

 در.  ندیگو را رهیغ و نان کردن خشک؛قوقالمه؛قوروتماق

  دیگو القلوب محبوب

  سهی تدی نیال نای قرص قمر

  دور متیغن هم ائتمک قوقالمه

لو برج زیون.  ندیگو را آب د لو؛قوپقه؛قوپا   دیگو مجنونی لیل در.  د 



 ی گان زنده آبی قوپساسو

 ی جان حوت تازه لهیا سو اول

  اخودی

  بیساچ سو میک اقوپق اوسدونده ولونی

  بیساچ نجویا میک وخی سوی وقت ساچار

نده اگرقوپسا؛   دیگو وانید چهار در.  بشود ک 

 ی مئ جام ریب توت ایساقیی نوای اولد نیهجرد

  قوپوز ریب دوز هدیآهنگ نوا سنی مغنی ا

 چهار در.  کردن طلب و خواستنی عنیایسده مک؛؛ قوالرغه

  دیگو وانید

  نیلر تیای زیآغ بیائد نه میدم خمازیچ دن ضعف

  اورک قان ردانیباغ قول مردم عذر ایسده مک میک

 به زیون.  چم وبر موقع به وی محاذ در نشانه زیون.  وافقمی عنی؛یقوال

 تورکجه جانیآذاربا ضاحاتیا. نمودن طلب زیون و خواستنی معن به اول فتح

سوزو بیر آز ی قوال اراقیباخم نهیگ مه شلنمهیا تک سوزوی قوال ندهیس

ائله آراسی دء دانیشیقدا قوالی  ویاخود ناقوالی سوزلری  رین شلهیا نیمیک

  دیگو وانید چهار در. شله نیرای

 چکیبسنی نییای و قاش وستهیپ اوچون درد اهل چو

  نیدورمی قوال میک ائت گشاد خوشی ن  نیناوک اوخ منه

  اخودی

  ظاهری اولد سندن که لطف ریب

  آخر نیمی قوال چونین نیعذر

  ندیگو را کوه دامنهیال؛قوداق؛

  زدیر سر از کهشوره ایاق؛قوئقووانوق؛

  گذاشتنق؛مایقو

  دیگو البرار رتیح در.  گذاشتن از زامرین. گوسفندون؛ی؛قویقو

 ی دیقربان دوه وزی آرا مطبخ

 ی دیانیپا و حدیبی  قوز ونیقو 

  دور پامال هنیلیخی بوری قو چه اگر

  دوری حال تیا ریغ چوبان که لیب نیقی

 اخودی

 چهری پر اول اونیقوی دیقو وزی

  مهر نایقضاس حمل که اوندا



 دفن کردنقویالماق؛

 .در چهار دیوان گوید  امر از نگذاشتن هستقویمه ؛قویما؛

 حسنی اطرافینده ای مشاطه هریان قویما خال

 کیم ختن مولکونده هندوالر ایشی اولماز مدخلی

 خرگوش را گویند . ونیز لقب بزرگان باشدقویان؛دوءشان؛

 گذاشتنقویماق؛

ضد سرباالیی باشد . در چهار چاه را گویند . ونیز سراشیبی که قویی ؛

 دیوان گوید

 له قاشین آرا اول مشک نابیدنایگوز 

 نقطه کافر اوزه توشموش یا قویی محرابیدن

.ایضاحات آذاربایجان پرنده ایست از گنجشک کوچکترقویی قوشو؛

 تورکجه سینده یاپاالق دئمکدیر )شب پره(

 . که عربی فّضه باشد  نقره را گویندقویوم؛گوموش؛

 زیر بغل را گویند . در چهار دیوان گویدوق؛قوینغ؛قولت

 وندان اوزگهباجلدن یوخ ماللیم 

 قیلماق عذرین قاکه قاتل قویما



 نده شد . در داستان شیخ صنعان گویدک  قوپتی؛قوپدی؛

 قوپدی دئدی سورو نی گتیرین

 قویونی چوبان صحبتینه یتیرین

 یاخود

 ستم کش بانو الینده اوپدی

 ه قوپدیگنا قولون شاپور توتدی

 گوسفند نر و شاخدار را گویندقوچ ؛

علف طبّی ایست که شبیه گوش بّره باشد . در لیلی قوزی قوالغی؛

 مجنون گوید

 مهر ایسده دی چون حمل چراغی

 دشت اوزره بیتر قوزو قوالغی

 بلند کردقوزادی ؛

 الهور  باب القاف مع الها

 نام محالی ایست در خراسانقهستان؛

بلند خندیدن . ونیز قلعه ایست در مشکین شهر . در با صدای قهقهه؛

 چهار دیوان گوید

 سن کی بزم عیش آرا هر آن قیلیرسان قهقهه



 نه غمین اوندان که آغالردیم غمیندن های های

 فریاد کشیده است . در چهار دیوان گویدقیچقیریب؛قیشقیریب؛

 دم ویرما قدح ایچ کی تیلبه اولماسا واعظ

 یشقیریب آغزی کوپورققیزیشیب ندن ایدی 

انگشت جایی از بدن خودرا راخارانیده   بانوکقاشییب؛قیجیغالب؛

است .ایضاحات تورکوده بیر دیغیالماق سوزوده وار بو شعیردن منظور 

 در لیلی مجنون گوید . دیغیالماقدیر که قلقلک دان آنالمینداایشله نیر

 گوز قویدی ایاغی اوزره آغالب

 غالباویناتدی کیپریگینی قیجی

با گوشه چشم به عقب نگاه کردن . عقب عقب. قیا قیا ؛دالی دالی؛

 در چهار دیوان گوید

 قیدی اونون غمزه سی قیلمادی رحم هکونول ن

 باخیبان اول گوزی قیماجدالی دالی 

 یاخود

 قیاقیا باخیشی یتیریب باغریما قیلینج

 قاراقارا مزه سی یتیریب کونولومه خدنک

مت کرده است . ونیز با زجر شکنجه داده یعنی مزقیناب؛قیناییب؛

 . در چهار دیوان گوید  است

 دوربهردم عذاب ائلیی دئییبهجر کیم جانیم 



 ظالمی کیم قیناییب ائلدن نقد پنهان ایسده ییر

یعنی کوتاه شده است . در چهار دیوان قیسقاریب؛قیسسالیب؛

 گوید

 تیره لیکچوخ آز ولی  یماقن یاراوغ آهیمدئووس

 راوزون گون قیسسالی گئجه اولجاقل ینکلیغ که قیشدا او

 تراشیده است . در لیلی محنون گویدقیرقیب؛قیرخیب؛

 پاکی کیمین تیزلیک قیلیب قاش

 قیرخیب لیکن ساچ اورنیغه باش

لخان است . ونیز به معنی سیل تند باشد که از باالی کوه نام پسر ایقیات؛

  دیوان گوید  . چهارشدباسرازیر شود . ونیز طایفه ای در میان مغول 

  فضل و ادب دیلرحسن ولی شاه  دئدیممن 

  منه اولدی بیله هندو و بیله قغرات و قیات

از پختن برنج وغیره به عمل  ته دیک را گویند کهقیرغیج؛قازماق؛

  آید

چشم بادامی که مخصوص زیبای رویان ترک و تاتار هست . در قیماج؛

  چهار دیوان گوید

 ولماز ای باغبان باخ گوزون آچنرکس اول گوزتک ا

 نه اوچون کیم اول بیری قیماج اولور بو بیر تالج

 یاخود



  اول ترک ختانین اولور اوندا گوزو قیماج

  گوز ون آچ  کیم نازیدان اولماز دئمک الینده

را  یند . ونیز غالف شمشیر .وغیرهو نیز زجر و شکنجه را گو.نیامقین؛

 . در لیلی مجنون گوید گویند

 چوب قونوب ائله ییب اونا قین الراو

 زخم اوسدونده ایله کیم چین الر

 یاخود

 سالدی خنجر کین اکیم قین

 ائوینده تسکین ائله بیلتوتدی 

گرم شده را گویند. ایضاحات قیزماق عین قیزیبتور؛قیزیبدیر؛

حالدا کی گرم شدن آنالمیندا ایشله نیر بیردن قیز اوشاقالرینیندا ائولنمک 

آز گئج اوالندا بیالرا بیر خسته کیمین هورمون ترشح ائلیرکی واقدی بیر 

موطلق اره و یاخود کیشی خایالقینا یوخونلوق ائلمک احتیاجی بیالردا یوز 

فاییز آرتیر هر حالدا قادین کیمسه لری بئلنچی اوز احتیاجالرین برطرف ائله 

یاخود فالن مه ینده بئله حالالر اونالرا اوز وئرنده دئیلیر فالن کسین قیز 

حیوانالردا دا بو حال گورونوب . در سبعه سیاره    قادین قیزیبدور دئییلیر

 گوید

 یله قیزیبدوراانیر آه عمر گاه داوت

 یلهائائوینی اوتلو آه 

کردن مان . بعمل آوردن مان . ونیز بجا آوردنمان.در قیلدیقیمیز ؛

 فرهاد شیرین گوید

 نه چون کیم قیلدیقیمیز دور عزم دریا



 فر اسبابی قیل قیل مهیاس

 یاخود

 رزم ائله ییب ساغریم قیلدیقمیزدور

 عزم ائیله سه رزم قیلدیقیمیزدور

 کوتاه میشود . در چهار دیوان گویدقیسقارور؛قیسسالیر؛

 زلفی سرکش لیک قیلیر هر نجه اول آی چکسه قد

 سایه گرچه قیسسالیر دایم بویوک اوالر گونش

وید گاج باهم استعمال میشود . چنانکه وبا کلمه اوروق نی آالر دوقیاش؛

اوروق قیاش یعنی خویش تبار و اقوام و اوروق به تنهایی گفته میشود که 

همین معنی را میدهد ولی قیاش به تنهایی مسطلح نیست .در چهار دیوان 

 گوید 

 قرابت ائتمیشلر ااول آیپری وحور 

 دانیکن آنجا کیشی یوخسا اوروق قیاشیو ل

سرخ میکند . ونیز داغ میکند . در فرهاد تور؛قیزاردیر؛قیزا

 شیرین گوید

 یوخو هارداگوروب نرکس و اوندا 

 قیزاردور غنچه نی هر لحظه گولگو

 یعنی سرخ سرخ . ونیز محض سرخقیپ قیرمیزی؛

 را گویند قطع کردن . ونیز دسته جمعی را گشتن و قتل نمودنقیرماق؛



 . در چهار دیوان گویدمیکند . ونیز انجام میدهد قیال گور؛قیلیر؛

 جفا قیلیر باری گل چهره وفا قیال گور

 وفا هم ایلکن قیلیرسان ولی منه قیال گور

 از مغوالن ایست نام پادشاهیقیدو؛

 بکنند . ونیز انجام دهند . درچهار دیوان گویدقیلغایالر؛قیلسینالر؛

 یولوندا کاش منی پاره پاره قیلسینالر

 یلسینالرکه خلق حالیما بیربیر نظاره ق

 انجام دادنش. وبجا آوردنشقیلماسی؛

 میتراشد. در حیرت البرار گویدقیرخار؛

 بلکه بو بدعتی قیلیب اشتغال

 الیق اولوب قیرخماق چون اول ساققال

 یاخود

 ایتی قیلینج ایسده ییب ائل هالکی

 باشی قیرخماق اوچون نیچون که باکی

ردید؛ .ونیز بجا آیا کامر از کردن کاری باشد .قیلینکیز؛قیلدینیز؛

 .نثردر سعبه سیاره بهرام گور به لشکر خود گوید آوردید.

 ایندی اون گون یتیب دورور بیلدینیز



 سا قیلدینیزنه قیال آلیر

.ایضاحات داد زدن . وفریاد نمودنقیجقیرماق؛قیشقیرماق ؛

قیجقیرماق آذاربایجان تورکجه سینده چورک یاپماق اوچون اولونموش 

 شامیشینا دئیلن سوزدورخمیرین قالیب تور

با شد.و نیز  تره را گویند که داخل ماست ریزند .و نیز مقراضقیچی؛

 پایش و نیز پای او 

 شدنشدن )جیزماق(.ونیز قتل عام  کنده شدن.خراشیدهقیریلماق؛

 یعنی تراشیدن مو و غیره را گویندقیرماق؛قیرخماق؛

 یعنی گرم شده است . در چهار دیوان گویدقیزینمیش؛

 لین یاندیریر ای مغبچه لعلینجما

 اشینتال قیزیشدیردیالر اونون ویکه کونلومون اوت

 انگار بدن آدمی خارش بگیردقیجیوشور؛قیجیشیر؛

به کسی ندادن. در چهار   دریغ نمودن . از روی خساست چیزی راقیماز؛

 دیوان گوید

 رشکدن بیربیرکه قیماز مهرین جان و کونول

 الینا اوالر بخیلدوست اوندان کیم حسود ائل م

ریشه درخت باشد. ونیز تراشی که دباغت بر اوزنند . در چهار قیرتیش؛

 دیوان گوید



 گل عیشیم قوتاردی ائیله غمین

 کیم مکاندا قالمادی قیرتیش

شیر مادیان را گویند که در میان ترکمان یخنی درست کنند و اورا قمیز؛

کنند . در چهار دیوان که نشئه آور است با شیر شتر هم درست   چال گویند

 گوید

 حاالل آنا سوتی تک دور گر اوز الیم توتسا

 قیلیب یوکونوب توسینغان ایچینده قمیزسجده 

 یاخود

 صاف مئی جامی آرا که دلکش دور

 توستوغان ایچره و قمیز خوشتورغه

به شئی ی مچاله شده گویند . انگاری جانداری از روی ؛قیسیغ؛قیسیق

 ه باشد .در چهار دیوان گویدسوز سرما خودرا جمع کرد

 آی قاپیدا کیم تیکان چاغی  ایرکنی اول قسییقی

 (مهر اونا زررشته یتیرمیش ف ریسه..................)خوانده نشد

 کنیز را گویندقیرناغ؛قیرناق؛

 پیچ خم راه باشدبوروق؛قیرالماق؛

 از روی عصبانیت دندان بهم ساییدن را گویندقیرجیلدانماق؛

 یعنی کنار جستنییریلماق؛آقیریالماق؛



بلندی سر کوه را گویند )گیروه(و نیز امر از گشتن و قتل نمودن . نیز ؛قیر

 پاره کردن نخ و غیره را گویند . نیز ماده ای روغنی که از نفت به عمل آید

 پوستی که بر دور کاله دوزندقیرجیق؛

 نام والیتی ایست در تورانشبیه دختر .ونیزقیز تیکین؛

نام طایفه عظیمی از اتراک که در سمت شمال رغیز؛قیرقیز؛قی

 و جای ایشان صعب العبور است  ترکستان سکنا دارند

 دختر را گویند . ونیز امر از گرم شدن؛قیز

 ؛به مشقت افتادن . ونیز شکنجه دیدن . در چهار دیوان گویدقینالماق

 یینگولمه  ینای وصال اهلی فغانیم ائشید

 ور قینالماقهجر زندانی آرا مشگل اول

 چیز بسیار گرم را گویند . در چهار دیوان گویندقیزمیش؛قیزیق؛

 دئمه گیل مئی دن اوزوم رنگین قوالغیم دور قیزیق

 کیم بو ینکلیغ هجریندن دیر گوشمالی وئردیلر

باشد .  آدمیو قیافه آدمی را گویند .ونیز رفتار کردار .اندام قیلیق؛

 سکندری گوید وهمچنین فعل حرکت را گویند . در سد

 یغیب یاخشیراق بیرده یاخشی قیلیق

 قیلیق ائدیب دشتیدن ایاق یاخشی لیق



 کنار تر . در لیلی مجنون گویدقیراق راق؛

 راق راقتا چکدی قیبله دن ق  

 الویل وهم و گمانیدن قیراق راق

آراسته گی یا نا آراسته گی سر به سر وضع آدمی را گویند .قیرقیلق؛

 گفته میشود وضع آدمی

 وگوشه . به لغت مغول بسته و مدور را گویند  کنارقیراق؛

به یعنی جمع کردن اعضا بدن در وقت ترزیق آمپول و غیره قیسار؛

هست . ونیز نام شهری ایست در ملک غور قیلغان. به کسر اول یعنی کرده 

 شده. ونیز کننده . در چهار دیوان گویند

 ن کونولرشته زلفون خیالیندان هوا قیال

 لهاییا باغی ئی دور کیم قاچیب دور گوقوشبیر 

نام والیتی ایست از ممالک شمالی قیریم؛قوروم؛قرا قوروم؛

تخت گاه تاتاریه . ونیز تخت گاه چنگیز خان را گویند که شمال آن سر حد 

است . ونیز معنی ترکیبی آن ریک سیاه است .به سبب آنکه اطراف   چین

 شهر با ریک سیاه احاطه شده است

کدو را گویند . ایضاحات آذاربایجان بورانی؛قاباق؛؛قیاج

 تورکجه سینده قاباق یاخود بورانی دا دئیلیر

یعنی مذمت شدیم . ومورد سرزنش قرار قیناندیق؛قینالدیک؛

 گرفتیم . ونیز زجر شکنجه دیدیم .و در چهار دیوان گوید

 ایسترسنچوخ  ووصال گلشنین ای جان قوش



 قینالدیکوخ نه چیا که ئبو دامگه آرا گو

؛به معنی سرخ باشد . که موضوع صفت ونسبت هست . مثل قیزیل قیزیل

قیزی گول . قیزیل آال .واال آخر .اینکه در ترکی .قوش. قیزیل توپراق 

آذاربایجانی طال را قیزیل گویند اشتباه هست طال در ترکی به معنی آلتون 

 میباشد . در چهار دیوان گوید

 م دوشوب اولوراشکیم که قان اولوب اوزو

 یلهایاش که وار اوناساری دور قیزیل گول 

 یاخود

 له وارسا اوندان که شیرایوز اقیزیل 

 ه وارسا اوندان که شیرندیعدو قص

ایضاحات بو کیتابدا میزره فتحعلی خان قاجار بعضی سوزوجوکلره هرده 

گوتوروب   شعر گتیریب من فقط ایکی بیت  نچه بیت نمونه سوزون ثبوتونا

نالرینی کوچورتمه دیم کی کیتابین حجمی نین چوخ اولماسینا ائله ماراقیم قاال

 یوخدور

و نیز روبرو)قاباق(و میانه چشم و ابرو را گویندقباق؛قاباق؛قاپاق؛

 همچنین درب ظرف و غیره گویند )قاپاق(

یعنی مذمت شدم . مورد سرزنش قرار گفتم . زجر قینالدیم؛قیناندیم؛

 مکشیدم .و نیز شکنجه شد

 درخت و غیره باشد  ریشهقیرتیش؛

به معنی ریشه درخت و سبزه وغیره . یعنی ریشه من . در قیرتیشیم؛

 چهار دیوان گوئید



 بیر گیاه ایدیم نهاول گل حریمی گلشنی

 )انده نشدخو)..... .که قالمادی قیرتیشیمنوعی قوتاردی....

 کنایه از شراب باشد . در فرهاد شیرین گویدقیزیل سو؛

 محو ائل ایچیندن باده قایغوقیلیب 

 دفع ائیلر قیزیل سو وقارا قایغو ن

که از دهن  یسر گردن شمشیر وگارد امثال آنرا گویند . ونیز آبقیالو؛

اسب و گاو غیره آید . ونیز دکمه گلوبند باشد . وهمچنین بیرق که از آن 

وتیر تیز آمده . در سد   دسته موی مسلسل بیاورند و نیز به معنی حربه

 سکندری گوید

 تاموغ شعله سی وارسا رنگین آلوو

 بیلینیب یازو جلوه سیندن قیالو

پاهای دراز و سرخ دارد اغلب در میان  ست کهپرنده ایقیزیل ایاق؛

 جوی آب غیره باشد . ونیز کنایه از از هجوم عام و غلبه اوءباش

 ل سرخ . ونیز گل ارمنی را گویندگ  قیزیل پالچیق؛

ز فرامین مغول که طغرای آن با جوهر سرخ ویا نوعی اقیزیل بیلکا؛

 میشدآب طال نوشته با

 کوتاه . در چهار دیوان گویدگوده؛سسا؛یقیسغه؛ق

 گونشوصل ایامیندا خوش توت ذره نی نه 

 کیم بوگونلری بغایت قیسسا ائیلر روزگار



لغت با   بید سرخ را گویندقیرمیزی سویود؛قیزیل تال؛

 پارسی مشترک است

 جانوری ایست که از پوست آن پوستین دوزندقیزیل تکلو؛

 خراج مقرری دیوان را گویندقیجور؛

 عید نصارارا گویندقیزیل یومورغه؛

 باشد مایل سرخی ی کهرنگقیزیمتول؛

  فشردن نیزتنگ کردن .وقیسماق؛

بر اثر ترس و یا خیس شدن   تنگ وفشرده شدن .جانداریکهقیسیلماق؛

 خودرا جمع جور کند

تحت فشار  ونیزاشدت زیاد وادار کردن به کاری .کسی بقیسناماق؛

 کسی  دادن

 مادیان را گوینددایجا؛قیراج؛

  یعنی نازا. حیوانی که آبستن نباشدقیسیر؛

 کوتاه شده . ونیز به معنی شدت باشدقیسیق؛

 زمستان را گویند . آخرین فصل سال خورشیدی ایستش؛قی



و یا عرق از یعنی کج . ونیزقیف است که با آن نفت قیف؛قیشیق؛

 ظرفی به دیگر ریزند

ق؛قیغ؛  َ پشکل حیوانات همچون گوسفند و بز خرگوش را قب 

 را گویند  غیره

 .ونیز شیر گیر . در وقفیه اخالصیه گوید  یعنی معتادق ینقّی؛

 قینیقی بیری رشوت شوم ایله

 بیری اکتفا قیلدی مرسوم ایله

ونیز به معنی دریغ نکرد . مضایقه ننمود .. داد .و بخشش کردقیدی؛

 در چهار دیوان گوید ونیز قصد کرد .بریدن آمده )قیردی(.

 کونول نی قیدی اونون غمزه سی و قیلمادی رحم

 قیاقیا باخیبان اول ایکی گوزی قیماج

. یعنی انجام بده. نیز بجا بیاور . ونیز موی هستامر از کردن کاری قیل؛

کلمه رابط است مثله  شرمگاه زن مرد را گویند به معنی نازک هست . ونیز

 در چهار دیوان گوید .نماز قیل و غیره باشد 

 بیلمز یقین نبئلین آغزین حدیث و رمزی

 و شکاف خورده بین لر ایچره دوشدی قال و قیلب

خار خوشه شلتوک وگندم و غیره را گویند . ونیز خار ماهی قیلچیق؛

 باشد

 پرنده ایست شبیه به باغری قاراقیل قویروق ؛



 کنایه از پل صراط هستوسو؛قیل کورپ

 کدام سمت . در چهار دیوان گویدقیان؛هایان؛

 عجب یوخ دشت آرا مجنون قویون تک صدقه اولماق کیم

 یان بیر ناقه گورسه ساغینیب لیلی قطاریندانها

. ونیز به لغت مغول یعنی  هست نام پسر دنیزخان ابن اوغوزخانقینیق؛

 و معززعزیز

 جنبیدن و حرکت کردن؛ترپنمک؛سیلکینمکقیشمانماق؛

آن به جهت سخت بودنش تیر چوب خدنگ که از قین آغاچی؛

 ل آن درست کننداومثونیزه .

خاری ایست سبز رنگ معموال در چمنزار و غیره روید از ساقه قیندیر؛

احات آذاربایجان تورکجه سینده قیندیرقا های آن طناب وغیره درست کنند

 دئیلیر

چنین را صوال به زلف پیچ تاب خورده پیچ تاب خوردن . اقیوریلماق؛

 .ونیز به پیچ خوردن مار گفته میشودگویند

ن ؛تند .به معنی مجمع و جمع نیز آمده . یییقیبیراق؛قیوراق؛

ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده سرحال و سرزنده آداما دئییلن 

 )قیبیریاق(سوزدور

 گیاه ایست هرزقیاق؛قیاخ؛

 



 گوشت ریز ریز شدهقیمه ؛

 روا داشتنم ؛یقی

 یعنی ریز ریزقیم قیم ؛

. ایضاحات .ونیز  تکه تکه .حصه حصه.یعنی پرکند پرکند قیب قیب؛

اصوال چهار دیوان سوزو گلنده بویوک نوایی دور جیلد تورکجه دیونینا 

اشاره دیر )قرائب الصغر()نوادر الشباب()بدیع الواسط()فوائد االکبر(. 

 درچهار دیوان گوید

 باغریمی آتیر هایت نه گوزدور اول

 قیب قیب آلیب اوندان قیاقیا چو یاخیب

 باب الکاف التازی و الپارسی مع االالف

 درا گوینکوس و نقاره بزرگ کورکا ؛کاوورکا؛

  . در چهار دیوان گوندهستبرای صید  انهان شدن صیادنمکان پکازه؛

جره سی   واقف اول کیم بیشه عور ایچره جسمین ح 

  کازه دور ساتوتار نفس صیاد هوا صیدین

. ایضاحات   از  درخت و غیره گویند اهم هر چیز میان تهیبه کاواک؛

اوالن کیمسه یه  قاباقیندا یوخاری داماغ نآذاربایجان تورکجه سینده آلت انگی

  .در سبعه سیاره گوید )گاواکی(دئیلن سوزدور

  



 چشمه باشیندا بیر رفیع چنار 

 ایچی کاواک اول صفت کیم غار

ستاره ک ش را گویند . ونیز معروف است . در چهار دیوان ان؛کارو

 گوید

 توک قویمه ای ساقی اه مئی آغزیمدپیاله بیر

 ه گوئیا کیم مناسب دور اولور کاسهرکه اول ج

دیواره های کناره رودخانه   شکستگی ویارغان ؛یارلیغان؛کال؛

 را گویند

 نشخوار اسب و غیره را گویندکاوشاک؛

 یست که روسو گویندشجانوری اکاوزن؛

چشمه . و آب قنات را گویند که معروف است . در حیرت البرار کاریز؛

 گوید

 اسگی درخت و گل نوخیز اونا

 ایکی دئیرمان سویی کاریز اونا

یعنی سوراخ سورزاخ . در ؛.کاو کاو؛دئشیک دئشیک

 چهار دیوان گوید

 کونلوم وباغریم نی غمزه ن تیغی ائیلر کاو کاو

 قان آخار ایکی گوزوم دن ناو ناویوخ عجب گر 



 یاخود

 کاو کاوینی قیلسام بو فسانه 

 یله اولدی راویبه یبو قصه 

. در چهار )دئشمک(. سوراغ کردن  )قازماق(حفر نمودنکانالماق؛

 دیوان گوید

 اوخالریندان کیم گوزوم هم روشن اولموش هم آچوق

 قیاریاولوبدور کانالماق بیرده   ر کیممشعلی دو

 اف التازی و الپارسیباب الک

پزه جی؛  شانه بین را گویندک 

.ایضاحات که بوزینه باشد  هندی میمون را گویند  به زبانکپیر؛

آذاربایجان تورکجه سینده بیر یارغانین آهکی اوالن ویاخود برک یاراسیز 

 . در محبوب القلوب توپراقینا دئیلن سوزدور اوتوپراقدا اکینجه ک اولمور

 مو اولور کپیر حرم نازنینی

 کفتار غزاله چینی مو اولور

معروف است که ساربانان و چوپانان بر دوش   لباسکوینک؛گی نک؛

 گیرند. در چهار دیوان گوید

 سلطنت خلعتین دن آرتیق اولور دیرده مست

 ایله نکویودراسام باده گدالیق دا یرتیق گ  س



نیز به معنی شال . ونیز جام شراب منسوب به کبران باشد . وکبرکی؛

 مثل کبرها . در داستان شیخ صنعان در وقت شراب دادن به شیخ گوید

 تختی دن دوشدی تومان مین ناز ایله

 الینه یوز اعزاز ایله  گلدی شیخ

 اوتوروب بیر کبر کیم جام ائتدی نوش

 شیخ کورجک قیلدی ترک عقل وهوش

 خارپشت را گویندکیرپی؛

 وان گویدمژکان چشم را گویند . در چهار دیپلک.کیپریک؛

 الینده ای بادام قیلدین عشوه دعوی سین گوزو

 مگر کیپریک لریندن دور نشانی جسم افکارین

 یاخود

 ایماس وصلین تیالب اوچقان گوزوم اطرافیدا کیپریک

 ن روان دور بواقامیش د یناکیم اول دریا قوشالر

نوعی خارپشت که بزرگ باشد وخادار مثل تیر کیرپی تیکان؛

 کوچک

پ ز؛  باشد راه عنی قدم و پیمودنبه مک 

 باب الکاف التازی و الپارسی مع التءالقرشت



ت ک؛نین؛ . در خمسه المتحرین   آشیانه مرغان خانگی را گویندک 

 .گوید .نثر

 چیخارماق ممنوع دورنیندن باحدان ایر صئیله داکه توئوقی دستور 

 طاووس نی آسراغوجی هم اویالردن سوروب چیخاردی

 ی گویدونیز در سد سکندر

 قالیب بورداغان ماکیان هدنین

 نه معلومی اوچماقدا سودو زیان

ایضاحات آذاربایجان حربه را گویند که هندو ها به کمر زنند . آلت کناره؛

الده توخونونان خالچانین بیر نوعونا دئیلیر کی اننی بیر متیر یریمی اوزون 

 در لیلی مجنون گویدگاهدان او.چ دورد مئتیر اولور .

 کارهیاونو آچاچاق آشعشق 

 وئریب کناره وناهم اوندان قول

 کشور و والیت را گویند . در سبعه سیاره گویداولکه؛ک تور؛

 باروردور داغ ایچینده بیر کشور

 کشور اهلی اونون دیلینی گتیر

تخت پادشاهان را گویند . ونیز چوب دستی که با بخار بعمل آورند ک ت؛

. در سبعه و   فر همراه خود برندچوب دستی محکمی میشود در موقع س

 سیاره گوید

 کت اوزونده دئشیک سالیب نچه قات



 اوندا یاتیردی زارو خسته و مات

 قلعه بان را گویند .ونیز نگهبان قلعهکتاوول؛

باب الکاف التازی و الپارسی مع الجیم التازی و 

 الپارسی

ک؛ ز یک نوع چوب دستی باشد که ساربانان در دست گیرند . ونیک ج 

چوپانان در دست گیرند . ونیز پّرکجی ایست   چوبی ایست محکم و دراز که

ونیزآلتی ایست زنان به جهت آرایش برسر  .که باالی دم اردک نرینه باشد 

 زلف زنند . در چهار دیوان گوید

 قاّلب محبت دور سر گشته گونولرده

 ک سانجارچون قوش سالیب اول چابک باشینا کج  

 یاخود

 نده کجک قالب الر تقلیدی دورزلفون اوسدو

 یوخساصنعی دن اول طره نین تشدیدور

کنت زبان داشته باشد . ایضاحات کسی را گویند ل  ک چه؛پلتک؛

 یلیر .در چهار دیوان گویدجان تورکجه سینده )نمد(سوزونه دئآذاربای

 ندان ناگه نوا چکسهونوایی اول لب و اوز شوق

 اول پلتکدم ویرماز بلبل و طوطی که بودور کچه 

 یاخود

 دنگ اولدی بلبل و زاغ اوشبو باغ آرا یعنی



 فصاحت ایچره اوزی کجه دور قارا هندو

بی   باب الکاف و الپارسی و التازی مع الدال

 نقطه

د؛ به معنی سوال کردن . به جهت وزن شعر الف را اندخته است . لغت با ک 

 پارسی مشترک است . در ترجیع بند گوید

 اوندان ولساناهمول اول کثرتینن 

 که درگاهین دا قارونی ائلییر کد

رخنه را گویند . ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده دوک؛دیک؛گ  گ  

 داغین باشینا دئیلن سوزدور

 باب الکاف التازی و الپارسی مع الواو القرشت

 ک را گویندیچاقو و گزلک رج؛

 چله کمان را گویند . در چهار دیوان گویدک ریش؛

 ه قیلدی چون بو ایشدزباخیشین بی

 قتل اوچون بوغازیما سالیندی کریش

 از اتراک ایست  نام طایفه؛ایتک را

 تشتی باشد که از چوب تراشندک رس ن؛

 زره باشد .وآنرا ساووت هم گویندک رفکه؛



 بلدرچین را گویند . اورا بودنه هم نامندک رک؛

 چوب اطراف آالچیق را گویندک رکا؛

 خت آرمود گوهی ایستدرخت شبیه به درک رکاو؛

 قوی و قدرتمند را گویندک رزه؛

معنی کرایه باشد . در  نیز سزاوار و شایسته را گویند .بهگ ری ؛کرا؛

 حیرت البرار گوید

 ه قیلما کریبو قدر اعزاز

 بلکه اولمازخورده میندن بیری

 یاخود

 ونی آنالکی آشکار نهانب

 مکده جهانک را ائیلمز غم ی  

و نازک را گویند که در یزد بافته شود . در  معجر لطیف؛ک رد یزدی

 چهار دیوان گوید

 ک ردی یزدی معجر اوسدونده قاشین ای کورکا بای

 آی نیک رد ایچینده ی کنوار اونون تک کیم گورو

 یاخود

 نله کونلوم قوشون رام ائیله دیایدانه خالین 



 کرد یزدی معجریندن قصدینه دام ائیله دی

 رسی الزای النقطه دارباب الکاف التازی و الپا

 مزه شراب را گویند . در چهار دیوان گویدک زک؛

 نوش ایماستور هر بزمیده کزک کیم نوش دور

 مئی دئمه کیم ساغر هجران ایچینده قان اولور

 یاخود

 بزمی اولوب گلشن اخضرکیمی

 قرص گرک هر ساری اختر کیمی

 نمد را گویند . در چهار دیوان گویدک ز ؛ک چه؛

 نون باشین اطفال داشی سیندیریرمج ههجرید

 یاندیریرژولیده ساچیندان اونا ک ز وآه اوت

 چاقوی جراحی باشد کارد و چاقوی کوچک را گویندزلیک؛گ  

 کاله نمدرا گویندک ز بورکی؛ک چه بورکی؛

 را گویند  چادر وخیمه سیاهک ز تورلوق؛

 باب الکاف التازی و الپارسی مع السین بی نقطه



به   ویی که که سر آنرا قیچی کرده با لعاب بر پیشانیم .بریده ک سمه؛

چسبانند . ونیز اسبی که پدر ومادر او نجیب باشد . ونیز نان کلیچه باشد . 

بعضی از ممالک تورکان به پول سکه ای  لغت با پارسی مشترک است .

 در چهار دیوان در مستزاد گوید گفته اند 

 . اینه وسمه دور اول کسمه و نه زلف و سمن س

 .اول طره هندو

 .مشاطه سنه زال فلک دور مگر آی آی

 خورشید اونا گوزگو

 باب الکاف التازی و الپارسی مع الشین القرشت

 زردک را گویندک شیر؛

. در سد سکندری در دعوای دارا با اسکندر را گویندشیهه اسب کیشنر؛

 گوید

 آه الر ایشناری وچاخیب برق اوت

 ریباره لر کیشن وچکیب رعد اوت

در بین هند و افغان . ونیز نام درخت سروی   والیتی ایست؛ک شمیر

 ایست که حضرت زرتشت کاشته بود

 شیهه اسب را گویندکیشنمک؛

 باب الکاف التزی و الپارسی مع الفا نقطه دار



فچه؛ به معنی عقرب باشد . ونیز سر زلف محبوبان . در سد سکندری ک 

 گوید

 ایرور کفچه و افعی و جعفری

 ب هر بیری گنجی نین اژدری اولو

باب الکاف التازی و. الپارسی مع القاف التازی 

 و الپارسی 

 کسی که آزار ابنه و رشته باشدگک ز؛

 کبک را گویند . به زبان تالشی زرج گویندکهلیک؛

 ایست معروف )آویشن(که مصارف طبّی دارد  نباتی ؛وکهلیک اوت

 باب الکاف التازی و الپارسی مع االم

 عرقچین گوشه دار که دور طرف بناگوش آویخته باشندگلته؛

 آمد . ونیز به وقت آمدنش . شعرکه یعنی همین گلدیکجه؛

 اولدی  خطی گلدیکجه منه آرام

 نه یامان یرده گون آخشام اولدی

 الله گوهی که شقایق باشدکینجک؛گلینجک؛



؛ چهار . در باشد پیز زن فرتوت را گویند . ونیز کنایه از مردم بی عقلگم 

 دیوان گوید

 گر نوایی ائیله دی بد مست لیک ای پیر دیر

لیگی  سن کرم قیل کیک قیلماغیل کیم کوپدور اونون گم 

 کسی که دندان باالیی آن از دندان زیرین جلوتر باشدگمیشک؛

تخته مدور سوراغ دار که بر سر ستون خیمه زنند . ؛کماج؛کوماج

 باشند . در چهار دیوان گویدرده کنیز نانی که در تابه گذاشته در آتش طبخ 

 کماج اولموش گونش جرمی نافلکین بارگاهی

 والشیب دوردکیم  نونداباونا ستون تک آهیم دودی 

 استخوان را گویندگموک؛سوموک؛

 زرد آلوی نارس را گویندگمیز؛

 تهی گاه اسب و غیره گویند؛ک مراک

سه قبّه آن  قبه های کوچک که در آن آالقایش واقع میشود کهگنبذ؛کنبد؛

قرار گرفته شش قبّه دیگر در کله اسب و ن ه قبّه آن که   در سینه بند اسب

نشان عدد ن ه افالک است . در معراج حضرت رسول مناسبت دارد . در 

 دیوان گوید

 زهی جوالن گهین افالک اوزه میدان ائو اونا

 نبذ بو دوققوز خضراگدوققوز  ینابراقین



 دباش اوروغی از ازبکیهکنکس؛

مات و مبهوت را گویند. ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده کن ش؛

 )آچیقلیق و اوروشو دئمکدیر )گنیش

نه ده گلرم . گنه ده واز نو . حرف رابط است گ   .دوباره گنه؛ینه ؛

بو سوز اصلینده ینه ینی لیکدن و تزه لیکدن گلن   اوالرام . ایضاحات

 للرر یالنیش اوالراق گنه ایشله دیبیرسوزدو

 به ترکی مغول پیراهن را گویندک نلک؛کوینک؛

 گشاد . ونیز بازپهن.گ ن؛

 باب الکاف التازی و الپارسی مع الواو

. ونیز نگهبانی  گویند پاییدنرا دورا دور چیزی .پاییدن گودمک؛

و محافظت نمودن . در داستان شیخ صنعان در خوک چرانی شیخ   کردن.

 گوید

 انن ناتوگوندوز نی توتماغای س

 ز گودمک بولغای روانئوکه دو

 سینهدوش؛کوکس؛

ایضاحات بو کی تورک در سینه من . دوشومده؛؛ کوکسومده

در دیلینده کوکسه دوش ده دئیلیر اصلینده تویوش دئمکدیر نفس آنالمیندادیر.

 چهار دیوان گوید

 ناقول اولدوم خال وزلف و قدینه که جوریند



 ف بیلگواولور کوکسومده هریان داغ ایله نعل ال

 . در حیرت البرار گوید  سایه را گویند؛کولگه

 ملک سلیمان اوزه عشرت نمای

 همای کولگه میش دئمهباشینا سالم

 شتی را گویندک   پارو . ونیز پاروی؛کورچک؛کورک

 سوخت.آتش گرفت . جزغاله شدکویدی؛یاندی؛

 سوزنید . و آتش زد؛ کویدوردی ؛یاندیردی

ردن ساز و غیره باشد . ونیز بند کوکش کن . امر از کوک ککوکله؛

 وبند انداختن.و دوختن . میر حیدر گوید  زدن

 نی دوزوب بیرده دوزوت رک سرود

 یاخشی ایالغوایله کوکله قوپوز

 آسمان . ونیز رنگ آبی را گویندگوی؛گوک؛

 در چهار دیوان گوید

 ندانپاسبان لیق الفی گوک قورشاغی قارمایو

حل هجریم   نابیر پاسیدگئجه واقف اولسان ز 

 یاخود

 آتاب گوی پیره زالی خاله اونی



 یب ذلّته محتاله اونوئفلک د

کنایه از عجوزه دنیاست . در چهار گوی زالی ؛گوک زالی؛

 دیوان گوید

 صنعتین صباغی دن گوی زالی گلجک حلّه ماوی

 ه رنگی گل ک زنحاشیه اولجاق شفق دن زیلی

 دل .و قلباورک؛کونول؛

ر دلش و درقلبش .میرزا محمد ایروانی داوره گینه؛کونلونه ؛

 گوید در مستزاد گوید

 .شکست ائتمه ت ش خص  قارا وئرمه  کونلونه

 . که خط اوزه دوری

 . بولوت گولده اولور خار داقانون بئله دور آی

 انساندا خط وخال

 مهتر اسب را گویندکوتالچی ؛

 کند ذهن؛ک ودن

جار )ک(بولوملرینده خنده کردن . ایضاحات میرزا فتحعلی قاگولمک ؛

 )گ(سوزونوده ایشله دیب

 هست کنایه از خنده رو بودن؛گولش



 به سینه اشدوشونه؛کوکسونه ؛

 شتر .و زیاد زیادیبیشترو بچوخراق؛کوپتدن کوپ؛

 یعنی دفن کرده است . در سد سکندری گویدقویالییب؛کوموب؛

 کوموب دارا اوگون یرده ایکی ستون

 نگوناول ایکی سین آسدیردی اوندان 

سوخته است . ونیز آتش گرفته است . در چهار دیوان یانیب؛کویوب؛

 گوید

 راسلیق حقی اوچون ای شمع هر تون بزمینده

 بیحد وپایان آغالدییانیب دن چیخا سوز من

زیبا. خوشگل.و صاحب حسن گوزل؛؛گویچک؛کونولچک

 وجمال را گویند

گویند . زیاد  . فراوان . و نیز بسیار. وانبوه را چوخ؛کوپ؛کوب؛

 موالنا لطفی گوید 

 کوپ یوکوردی روضه عینا ....سلسبیل   ....)خوانده نشد(

 تاپا اول چاشنی کیم شکر نابیندادور 

 یاخو

 عیب قیلما نوایی گوزلرینی شورابه سین 

 وار  یگورکه اول آی نین نه ینکیلغ شور انگیز



غریده است . صدای غرش ابر و  ییب ؛کوکراشیب؛گوروهلل

 غیره را گویند . در چهار دیوان گوید رعد برق  

 غم خزانیده توکردیم اشک لر تارتیب غریو 

 الر کوکراشیب  تکه یاخالالر بولو اونداننوبهار

. ونیز کنایه از خندیدن هست .یعنی بخند . ونیز معروف است گل گول؛

 حوض واستخر.حوش را گویند

 یوان گوید خندیده است . ونیز خنده کرده است . در چهار دگولوب ؛

 ه دئسم قیل ای ائگید رحم ینوایی 

 گولوب دئییر  نه حیاسیز قاری دور 

خنده رو . کسی که همیشه حالت کوالکاج؛گوله گن؛گولش؛

 خنده در لبان خود داشته باشد . در چهار دیوان گوید 

 گولش اوزلو  اوزلوک خوش اخالق 

 اق اوزکه نفاق کدورتی دن اوالر 

نایه از زره چار آینه  باشد . ومعنی ککوک تیمور؛گوی دمیر؛

 ترکیبی آهن کبود باشد . در سد سکندری در دعوای دارا با اسکندرگوید 

 ر قدم تا بفرق اولوب تیغ زن ل

 ایچره غرق  دمیرفلک ت رکی تک گوک 

 یعنی اگر بسوزد . آتش بگیرد . در چهار دیوان گوید کویسا؛یانسا؛



 نوایی فراق آرانی عجب کیم یانسا 

 ول ایتیک اوتدور بو عین ضعف وخس دور ا

مرغی که بجهت جوجه در آوردن برسر تخم مرغ کوروک؛گورد؛

ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده اسگی چاغالردا  دمیرچی خوابیده باشد .

خانادا دری دن و تاخدادان دوزلمیش بیر آلت دئمه گیدیر کی اوننان کوره یه 

در  یانیب دمیرلری تئز تئز قیزاردسین.  ی ل ویریراردیالرکی اوت داها گور

 حیرت البرار گوید 

 وقتی بئله قیلدی خروسی اون عیان 

 قیلمادی بیر لحظه کوروک ماکیان 

به محض اینکه دید . و نیز مشاهده نمودن . در چهار دیوان گورجک؛

 گوید 

 کونولر ناله سی زلفون کمندین ناگهان گورجک 

 گورجک یخالالریب چکه قوشالر قیشقیر اونداناولور 

 یاخود

 وادی عشقین مکان قیلدی کونول گورجک اوزون  

 ایل بیابان ایچره منزل ائلیین تک سو گوروب 

یعنی دفن می کند و نیز بخاک میسپارد . در سد ؛قویالرکومار؛

 سکندری گوید 

 آغاج اوزره گر اولسا یوزمین تانغاج 

 یرده هر نه اوغورالر زاغ قویالر



 یاخود

 ر اغی آتشین گهر لجسمیم د

 قویالالرکه گل ایچره اوت  اوندان

  وزیدن باد وآمدن برف باران که توامان باشد؛کوالک؛کولک

یعنی دفن میشود .ونیز بزیرخاک سپرده میشود . قویالنیر؛؛کومولور

 در لیلی مجنون گوید 

 سیم اوکولور نامیوه آغاجی

 قویلوالرکه د رم آرا  اوندان

 ونیز برداشت میکند.  بر میدارد؛گوتورور

حوض و استخر آب را گویند . ایضاحات تورک دیلینین یازی گول؛

قایداسی عرب الفباسینا سیغمایاندا بئله چیخیردا چونکه گول و)گل( یاخود 

یان گرک وگول )بخند(گول)استخر(بیر جوره یازیالندا عین یازی اولور اوخ

التین الفباسیندا یازیالندا اونو دوز تلفظ ائلییب ائشیده نی باشا سالسین امما 

 . در چهار دیوان گوید  ولونورغیر چاتیشمامازلیقیمیزی حل ابیزیم بو آ

 دریادا بولوت اولماز کیم آه ایله اشکیم دن

 هم یر اوزونده گول لر گویده توتونلردور

 یاخود

 گوللر یر سویی نی جذب ائدیب گل 

 دا چاک ندن یاخاسینسو حسرتی



 در لیلی مجنون گوید  میسوزد .کویار؛یانار؛

 ر قوالغیم ابیر سوز ائشیدیب دور

 قوالغیم یاناردن نکیم شعله سی

 یاخود

 لر رقم یعشقین اوتون گر نوایی دئسه کیم ائ

 را اولور دوات اقلم قورور ق یانارسوزوندن

میسوزاند؛. ونیز آتش میزند . در چهار یاندیریر؛؛کویدورور

 دیوان گوید 

 یاندیریرچاقدا فراقی  یتنوصلدن نو امید ولی 

 یاندیریرچونکه اولدی وصل امیدی اشتیاقی 

 یاخود

 ب یریوباشین گلیب دیلین یاندیریرمجلس اهلی 

 له ایمع دعوی قیلسا ماه مجلس آراییم ش

زیاد است . فراوان است . در چوخدور؛آرتیقدیر؛؛کوپدور

 چهار دیوان گوید 

 وغ دور بو ملیح ئوای سنه اوخشار و لیکن اول س

 نچه کیم اولسا مشابه دوز وموز چوخدورفرق 



.ایضاحات  گووشور امر از نشخوارکردن دواب غیره هست گووش؛

مال قارا یاخود خیردا باش حیوانین ی یم ییم ییب سونرا گووشه ینه گتیرمک 

  دئمکدیر

 حباب ونیز کف روی آی وغیره را گویند .که باده کرده است .؛کوپوک

 باشد

  ونیز کف کردن باد کردن و .؛کوپمک

 چرخ اراده را گویند کومجک؛

  بالشچه زین اسب را گویندگولچین؛گولچون؛

  پل را گویندکورپو؛؛کوپروک؛کورپی

  ونیز کنایه از مرکز هست.  ناف را گویندگوبک؛

  سک گله را گویندکوپک؛

  باهم مالقات کردن . همدیگرا را دیدنگوروشمک؛

ونیزاسب خاکستری رنگ د .محض خاکستری رنک را گوین؛کوک بوز

 . در چهار دیوان گوید را گویند. ونیز کرباس کبود باشدرا 

 جفاسیندان اوالر خواب گهین بوز توپراق گوی 

 اولسا اوسدونده سپهر ینکلیغ کوک بوز 



زغال گداخته را گویند . ونیز اول ماه رمضان را گویند . ونیز به ؛کوز

ورکجه سینده پاییز فصلینه کوز ایضاحات آذاربایجان تمعنی زمستان باشد .

 در چهار دیوان گوید  یاخود گوز دئیلیر .

  قوئوتفاوت عشق دشتینده ایسیغ دن تا سنه 

 کیم سمندر اوتدا سیرائیلر ......بازو کوز.......)خوانده نشد(

پسر دایه را گویند که باهم همشیره باشند . وبه نیز ؛کونول داش 

 رهاد شیرین گوید برادر رضایی گفته میشود . در ف

 فرزند  دهیانا بهرام ملک آرا

 ه د ردانه دلبند کونول فرهاد

 ان دکونول داش اون هاولوب نسبت د

 ان دداش اونینطریقت بابیدا قار

جانوری ایست  زرد رنگ بقدر گربه از پوست آن کوپک ساریغ؛

  پوستین کاله دوزند

  دیده میشود؛گورونور

مودن . ونیز بضم اول مجمع و جمعیتی ببنید . امر از مشاهده ن؛گورون

 که برای شور مشورت در جایی جمع بشوند . در چهار دیوان گوید 

 گوزده سو کونول ده قایغو جان ضعف و تن و نحیف 

 ای مسلمانالر گورون هجران نه حال ائتمیش منی 



یعنی نشان داده است . ؛ریکورکوزوبدور؛گورسه دیب د

 در چهار دیوان گوید 

 ار وده بیر ساری من ساری نزگوسونسترن گو

 چهره عکسین گوستریبدیر بیرگل رعنا ایماس 

ندیده . ونیز امر از مشاهده نکردن  . در چهار دیوان ؛گورممه میش 

 گوید 

 دئمه کیم آغزین غنچه قدین سرو کیم ائل گورمه میش 

 سروینی یا غنچه نین گفتارینی 

  شدرخوت باکه به زبان مغول پنبه نمودن ؛گونبک

به لغت مغول سپررا گویند که سپاهیان بر دوش قالخان؛گویون؛

 گیرند 

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه چاخیر قابینا دئیلن را گویندسنجاب  ؛کوپه

. بیر ده قان خسته لیگی توتان آدامین میندار قانین  )ن هره(سوزدور

وره ک ین ایچینه توتون دولدوروب خسته نینچیخارتماق اوچون شوشه لیوان

کی گینه یاخود آلینینا قویوب قان یغیشاندان سونرا اونو تیغینان چیرتداردیالر 

  میندار قان چیخیب خسته نین حالی دوزلسین 

 باشد داغستان در  محلی از قرا ق بناق ؛گوبه چی

ظرفی ایست که در آن ماست ریخته برهم زده تا  روغن ن هره ؛کوپی؛

 بعمل آید



دن . در پی کسی بودن . دورا پاییگودمک؛؛گوتمک؛کوتماک

کسی ویا چیزی در را زیر   و ونیزدور شخصی  ویا چیزی نگهبانی دادن

 نظر داشتن 

 امر از دفن کردن هستقویال؛؛کوم 

  شل را گویندکوتوروم؛ 

 کوچ کردن؛کوچمک

  توانمند شدن . نیرومند شدن؛گوجلنمک 

  زاییدن سک و غیره را گویند؛کم  کوچوکل  

ایفه که هموواره در حال کوچ هستند . ونیز طکوچاری؛؛کوچری

 کوچ نشینی داشتن  ایالتی و زندگی

 . و نیرومند. با قوت. در حیرت االبرار گوید  رتمندقد؛ گوجلو

 بازوده گوجلو ایدی عاشق ضعیف 

 جست قیلدی  اوال آسمانه حریف 

 یاخود

 همانا که گوجلو ایدی اردوان 

 نجا تاب و توان بواونا یوخ ایدی 

  شتی گرفتنک  ؛لشمکگو



 شتی گیرک  ؛گولشچی

ت ل؛   اسب یدک را گویندکو 

  امر از مشاهده کردن .ونیز ببینگور؛

یونجه نیم رس راگویند . ایضاحات گورپه؛باالجا؛خیرداجا؛

آذاربایجان تورکجه سینده هراوشاغین تزه دوغولموشونا   دئیلن سوزدور  

 آرا سیرا گورپه قوزودا دئیلیر 

.  باشدکه از کتف به پایین را گویند . ونیز پاروباشد  پشت آدمیکورک؛

پوستین را گویند . در لیلی  همچنین به. وگویند)تیفتیک(کههم چنین پشم نرم 

 مجنون گوید 

 الله کیمی ظاهر ائیلبن کورک 

 ائیری قویوبان قیزیل تیری بورک 

  نمد و سوزنی که در حاشیه فرش خانه گسترانندکورکا؛

یعنی در حسن و جمال ممتاز بودن . در ه؛کورکابای؛گوزلچ

 چهار دیوان گوید ک رد

 گوزلچهیزدی معجر اوسدوندن قاشین ای  

 آی نیگرد ایچینده ی نوار اونون تک کیم گورون

امر از نشان دادن مالمت و نمودار . وهمچنین ؛کوکوز؛گورسد

 نشان بده 



ه  به هیئت جرگه و حلقه زدن سپاه و غیره . ونیز فرود آمدن  سپاکور ن؛

حلقه . ونیز نام محلی از توابع ابیورد )بجنورد(. هم چنین قریه ایست در 

.ایضاحات آذاربایجان دا ائل اسفراین که انوشیروان در آنجا متولد شده 

 آراسی مغرور و هیچ کیمسه نی ب ی نمیین آداما دئیلن سوزودور

 سوخته شده . در چهار دیوان گوید یانیق؛؛کویوک

 باغریندا قان دور نه عجب یانیق ین گر نوایی ن

 کباب  یانانوز اول یالینی اوزره دوشوب خام س

 یاخود

 کونلوم عالجی یانیق ایماس هجرین 

 که اولماز شعله دن محرور و محفوظ

بر آمدگی گلو را گویند که تا اندازه بیرون آمده باشد . ونیز دفن ؛گوماک

 . در چهار دیوان گوید )قویالماق(کردن 

 گیمدن ه مه وم غم عشقیم نی عیان ایلکوپد

  کوره ییمنن کاش دیلیمی  که دیلرچ

 یاخود

 ه نفس ایستر اولسا آرتیق لیق نچو روح خیلی

 بیرده گوماک  تقوی سپاه نادئییر عالجی

آیا دفن کردی . وبه زیر خاک قویالدین؛؛کومدون؛گومدون

 نهادی . در چهار دیوان گوید 



 حکمی توتدی ای منعم قارون گنجی  دهچو کومدون یر

 ین گنج قارون  تک نکیم نقد ایله اولدی خزا قتوتا

 پاییدنونیز مواظبت کردن . ؛مکتگوزلمک؛گوزت

 کنایه از چشم داشت از کسی داشتن . ونیز توقع نمودن ؛گوز توتماق

کاه خشک و سوخته و پوسیده زیبا . خوشگل .ونیز گویچک؛؛گوزل

 ا گویندرته خرمن که دانه کمی داشته باشد 

 با گاف پارسی زیبا روی گویند 

  از آالت خیمه باشد.ونیز)گوزون(یعنی چشمت گوزونک؛

  تعلل کردن  . و بهانه  آوردن؛کویمان

  یعنی عذر و بهانه آورده؛کویمانیب

 دیوار باغ و غیره را گویند . در سد سکندری گوید ؛کورکه

 شیک دشت تونلوک داغی ئائوده ا آق

 لوک داغی اولوب کورکه ائوی 

 دیده است . در چهار دیوان گوید ؛گوروب 

 تاپمامیش یلدن صدابیرده تحرک کیم گوروب 

 اضطراب ائیلر قیالر فریاد سرد اوزلوگونده 



چوبی ایست با آن ته مانده آتش تنور را کیسسو؛؛کوساو؛کوسسو

 که تا نان غیره پخته باشند . در چهار دیوان گوید داغ بشود بهم زنند 

 اوتدی بومگر که یاناردیم توندا فراق او

 یاندیرالی منی دوران الیمی قیلدی کوساو

یعنی دل من . ونیز قلب من . در چهار دیوان  اوره گیم؛کونلوم؛

 گوید 

 کونلوم ذقنین ایچره دوشوب یارین اونا زلف 

 ه قورار دامینی صیاددچاه اوزره کبوتر

  یعنی دفن کردمقویالدیم؛؛کومدوم

یعنی جگر من و سینه من . ایضاحات ؛ریمباغ؛گوکراگیم

آذاربایجان تورکجه سینده گورک دال آرخا دئمکدیر انسانین سینه سینین دال 

  سبته سینه دئیلن سوزدور

  بچه شتر یکساله را گویند؛کوشکک؛کوششک

غریدن . ؛مکلکوکراماک؛کولراشماک؛کوشول

 وغضبناک شدن . ونیز صدای تند باد و غیره را گویند 

انه زدن . سبز شدن .روییدن . ونیز کبود شدن . در چهار جو؛گوئرن

 دیوان گوید 

 گوئرن داغی دور غم داشالری نین خسته جسمیم ده 

 شاخ اوزره چیرماشیب آچیالن نیلوفر هریان  قورو



 یاخود

 گوئریب اوندا گوی ا رمان گلی کوپ

 گوئررکن بلکه نافرمان گلی کوپ 

   هپرنده ای باشد  شبیه به باشکوکاماک؛

زنبور وحشی ایست که زمانی کاو غیره ؛ی یین ئگوکایین؛گوب

 ب ک زد حیوان فرار میکند 

به لغت مغول پیر ّمسن را قوجا؛؛قاری؛ یاشلی؛کوکسون

 گویند 

  به لغت مغول دخترکوچک را گویند؛ک وکن

 به لغت کاشغری یعنی مطهّرهگوکوز؛

  تحفه نفیس را گویند؛گوکورو

ه ایکه ازچوب و تخته منقّع سازند که چهار پایمیز؛ماسا؛گوزکه؛

در باالی  او اهل شراب مزه شیشه پیاله گذارند حال همین چهار پایه را میز 

 گویند . ونیز بلبله هم گویند . در سبعه و سیاره گوید

 گلدیگوزکه سینی الینه قویوب  

 ی سوردییوکوروب بیر قدح

ریشه . در  ونیز.پایین تنه وما بین در خت و ریشه  را گویند  ؛کوتوک

 چهار دیوان گوید 



 ایلکه اوت سالدین ولی اولدی نوایی غصه دن 

 بو ینکلیغ کوتوک یاندیردیقجا ایلهاوخشامای اوت 

 یسر سبز؛یاشلیق؛گویلوک

 امر از نمایان شدن  .کنایه از  در معرض دید قرار گرفتن ؛گورون

  حلوایی که با آرد در روغن میپزند؛کوالج

 سایه ؛کولگه

به میخ افتادن ستور چاروادار را گویند . یعنی میخ نعل اسب و ؛لهکوال

 وده موقعه راه رفتن بلگندر شل شده پای آنهار ا زخمی نماوالغ  وقاط

  شتر اسب  و دواب بارکش را گویند؛کوکوک

  هیزم نیم سوخته را گویند؛کومجوق

  یاری کردن را گویندیاردیم؛کومک؛کمک؛

 . در لیلی مجنون گوید  داماد را گویندبئی؛؛کویاو

  ناباشیدوشدی بئی ین غوغا 

 اونون قارشینا ه دی گلمبیر کیمسه 

 یاخود

 زینت وئریب ائدیب ایکاونی چوخ 



 کویاونیله ایگلچهره گلین 

شوهر خواهر ویا شوهر دختر را گویند این ؛کوره کان؛کوره کن

ا گویند که دو لقبی بوده که به امیر تیمور جهانگشا داده بودند . ونیز کسی ر

 دختر از یک پادشاه گرفته باشد . در حیرت البرار گوید 

 انی جهان داوری چنگیزخان ه

 ن هانی جهان  خانی تیمور کوره ک

ونیز  نام  هم گویندآفتاب . روز را گون گونش؛قویاش؛؛ گون

 )گون خان( باشد اوغوزخان ابن قار اخان ابن مغول خان

 گویند که مخالف قوزئی باشد سمت آفتاب گیر را گونای؛گونئی؛

 .که از پوست دوزندایست ظرفی دری بارداق؛؛گون بارداق
 ایضاحات گون تورکوده پوست دئمکدیر

  آینه را گویند؛گوره جک؛گوزگو

  سمت شرق را گویند که آفتاب طلوع کند؛گون دوغار

  بیراهه و راه کج را گویندکسسه یول؛؛کونداالن

  ا گویندگل آفتاب گردان ر؛گون چیچگی 

  آفتاب و ابریق را گویندگوندوق؛

  گل نرکس را گویند؛کونکاوون



زن دوم مرد باشد بروی زن اولی گرفته باشد . رشک جاری.گونی؛

 وحسد هر یک از دوزن که تحت یک مرد باشد 

پرنده ایکه ایست شبیه به باشه هست که دم اورا به د م باشه ؛کویکانک

  نسبت دهند

  وست دوزند شیر شتر در آن دوشندظرفی که از پ؛کونیوک

 به معنی مفاخرت و نازش . در نظم الجواهر گوید ؛کونج

 آفاق آرا کونجی ذات فرخنده سی بیل 

 افالک چراغی حشمت ایچره رخشنده سی بیل

 جمشیدین حشمت ایچره شرمنده سی بیل  

 دانش ده سکندری کیمین بنده سی بیل 

که در والیت جرجان سکنا  استنام طایفه ای از ترکمانیه کوکالن؛

 هزار خانه گفته میشدند حال کمتر شده اند  01دارند سابق 

 باب الکاف التازی مع الها و الهور

. استدر ماورالنهر باشد بزرگی ارسبه نام رودخانه ایست ؛ک هک

ایضاحات بو بولومده میرزا فتحعلی خان قاجار چوخ سایدا سوزجوکلری 

 ری عالوه دن یازمادیم. در سد سکندری گوید تکرار گتیرمه اوچون من اونال

 نیچوک کیم ک هک یوخسا دور هرات 

 و یا نیل و کوثر آسا فرات 



 باب الکاف التازی و الپارسی مع الیاء

یعنی در تعاقب او . در لیلی پئی ینده؛ایزینده؛دالیندا؛؛کینیدا

 مجنون گوید 

 کینیدا نچه کنیز هم 

  هم ا گل ارغوانسارو

یعی در پشت سرش .و نیز تعاقبش . در حیرت االبرار  ؛ینادال؛کینیکا

 گوید 

 قلم سیندیریب ه نچرخ بیری

 سالیبدیر حکم  دالینابیری نین

  آمده؛گلیب

گردیده است . ونیز گردش کرده است . ونیز دوالنیب؛؛گزیب

 چرخیده است . در سد سکندری گوید 

 یله قوز اغاج آگزیب تاپتدیالر بیر 

 کی بیر عجوزولیکن اونون مال

ورودکن . امر از ورود کردن . آغازیدن . وارد شدن . داخل گیریش؛

 ری آمده است .نثرب. در تارخ باهستشدن 

که عشرت پیمانه لریندن دولدوروب مجلس اهلینه توکوب گیریشتی الر  

 مرآق  چاخیرالرینی هم مجلس اهلی یوتا گیریتشی الر 

  آورده استگتیریب؛



دن کرده است . وامر کرده است که قطع کنند . در امر به بری؛کسدیریب

 سد سکندری گوید 

 کیشی قانی توکه نین بوینون وئریب 

 یولون کسدیریب کی قولون کسدیریب

  رد شو.امر از رد شدن هستگئچ؛

از سوراخ را عبور دادن .و  گذرانیدن . انگار که نخ ؛گئچیردیب

 ت البرار گوید سوزن وغیره بگذرانید . ونیز فرو بردن . در حیر

 اونو چیخاردجاق گتیریب یانیدان 

 اوز قیلیبان یرینه پیکانی دان 

 آجر را گویند که در خانه سازی بکار آید . در چهار دیوان گوید ؛کرپیچ

 گر خود  ماسیقیل یتکهفلک دشتین کرپیچ م

  اولموش هتکیم نابودم خورشید خشتی دن باشی

  . ونیز اگر برویداگر بروی؛گئدسن

  اگر دسته جمعی بروید؛سه نیز  گئد

 بیا ؛گ ل

 آمدی؛گلدین



 بیاورگتیر؛

 رفتن؛گئدمک

 در چهار دیوان گوید قطع کن .به ب ر. امر از بریدن هست . ؛کس

 بس گلدی قویمادی عشقین  ابال باشیم

 کس ایندی اونو یوخ ایسا بوالر کسه سک 

 داخل شدن؛گیرمک

  چ رک را گویند؛کیر

  چرکین شدن؛ کیرلنمک

 در موقع خمیازه کشیدن دو دست را مثل بال پرنده باز کردن؛رنشمکگ  

 تا قولنج آدمی خودی خود بشکند

 دیر کردن .و تاخیر داشتن  .در چهار دیوان گوید ؛یکمکگئج

 ساقیا محزون  من اسرو قیلماغیل گردون ظرف 

 ن زمان ساغر کیچیک مک  نشاط اوالکیکیم اولور گئچ

بز کوهی را گویند که نرینه و یا ماده گوسفند  و ؛کئیک؛گئیک؛آهو

 فرقی نمیکند. در چهار دیوان گوید 

 چین کییکی دئسم سنی وه نه دورور عتاب اونا 



 چونکه قاراسی  گورسه دیر هر ساری مشک ناب اونا 

 یاخود

 ر ینکلیغمشکین غزالیم کونول دیوانه ل دیله ییب

 سایردور  هایچره گئیک لر بیرلهمیشه دشت و داغ 

چیز بریده شده را گویند . ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده ؛ک کسی

 بیربیر عایله نین قیز اوشاقی یاخود باجیسی  اوزاق یرده اره گئدیب یاشاسا 

 اونا دئیلن سوزدور  الراقکنایه او

نچه الزم هست . ونیز مایحتاج را گویند .ونیز چیز الزم شدنی .و ؛آگرک

 هار دیوان گوید همچنین حرف تاکید است . در چ

 اول آی هجرینده  محزون من گرک میخانه اول ینکلیغ 

م بولماغای .......ایچیب افالک جامیندان .....)خوانده نشد(  که مئی ک 

کلوخ را گویند . ونیز امر از بریدن باشد . در ؛کسس  کیساک؛ک  

 چهار دیوان گوید 

  هدنهم گورونمز رخشی الی هک جسمنیم باشیم کیس

 یم توسنی  تاج اهلی نین باشینی خاک ائیلر بیر او ک

 یاخود

 بیر کسسک ولی ناپاک   ولورجهان خاکی ا

 ک یتکورماماک اونی ملّوث اولسا کلوخ ئتا

  قطع شده. و نیز بریده شده؛کیسوک؛ کسیک



گشاد را گویند . در سد سکندری در پیش کش گذارانیدن ؛گینک؛گ ن

 خاقان چین در وصف کنیزک گوید

 گینک گینک مژه لری خار قباغ الر 

 گل گل آغیزالری دار خالالری 

 یاخود

 نه تانک  دهرسا دئشیک بیریوغنچه ایچره ژاله الف 

  ننی گیه قالیب اول تاپیب دور یرنبو عدم ک نجی

دوباره . از نو. ایضاحات بو سوز ینی لیکدن گلیر یازیالندا ؛نهگ نه؛ی  

 آذاربایجان تورکجه  بیزیمموطلق ینه یازیلمالیدیر تاسف لر اولسون کی 

 یازیالریمیزدا یالنیش اوالراق گنه یازیلیر

   به معنی مثل و مانند میباشد در آخر کلمه آید؛کیبی؛کیمی

 ذغال را گویند. درفرهاد شیرین گوید ؛کومور

 گلیب خاکستری  اعضاسی رنگی

 ه پلنگی دکومور تک نقطه لر بیر

 آمدنت . در چهار دیوان گوید گلمه گین؛

 گلمه گین اول نوع دور   اوالردانم اولوب کونلوم خ

 خم اولور صیاد قد  وصید قوشون لینجاکیم قی

 کی .که . باید در جایی که بکار میرود معنی اش را  فهمید .شعرکیم؛



 کیم عربده ایستر کونلوم  دورساقیا مئی دول

 ای قلندر چاال باشال اوکورن چاقدا قوپوز

  پنهان کردن؛گیزلتمک

  پنهان شدن؛مکگیزلن

به وهمچنین به اتفاق قدم بزنیم . ونیز باهم گردش وسیر بکنیم . ؛گزک

 گفته میشود چاقوی کوچک و تیز

یعنی پاسبان و حارس . ونیز قاراوول؛قوروقچو؛؛گزکچی

  )گزه گن(گردش گر

 عروس را گویند . در لیلی مجنون گوید ؛گلین

  ناباشی کیم بئی ین غوغا اولدی

 ل گلین قارشیناکیم گلمه دی ای

برنده . ونیز تیز . وهم چنین به کسر اول نوعی از گرز که سر ؛کسگین

آهن را با زنجیر ......دسته آن نصب کنند ......)خوانده نشد(در لیلی مجنون 

 گوید 

 ان الف گلیب نشاندا هر یاز

 بیر کسگین الف نشانی اوندا 

 یاخود

 اق اولور هر ساری کسگین نعل یر رخشین ایزی قیلم



 تنیم توپراقی نین جوالن گهینده پایمال اولموش 

  زنجیر را گویند؛ک یسان

ه . ونیز روستا آبادی . به ترکی عثمانی اشاره بخود ؛کنت؛کند قریه و د 

 )کندیم( یعنی من  هست

روستای من . ونیز د ه من .به ترکی عثمانی  یعنی من . در نسایم ؛کندیم 

 المححبه گوید . نثر

تی جه اوخشاریزندا مولال یه دئدیلر که خواجه سیزین گله دور کا که کند دامی

 گیریب دور  اورخدن فالن خرابه ده بیر چو

  البسه را گویندولباس . ؛گئییم 

  را گویندپوشیدن. ونیز نوع پوشش ؛گئیمک

 پوشیده نی . در چهار دیوان گوید ؛گئیمه لی 

 نفیس گئیمه لی اولسا یالین تنیمم ده هوس 

 قشی حصیری لباس اورنیغه بس حصیر ن

  آینده را گویند؛گله جک

  گذشته را گویند؛گئچمیش؛گئچه جک

  مرد . ونیز آزاده مرد را گویندا ر.؛کیشی

  اتباع عوام الناس را گویندکیشی قرا ؛



. ایضاحات بیر اتدن یعنی آسیب رسیده . ونیز رنج دیده ؛کیفته 

 پیشیریلمیش یمکدیر )کوفته(

ب رنز را گویند که به رنگ طالست . در رنج؛بک سمن؛؛کیمسان

 سد سکندری گوید 

  ائیله میشکه کیمسان دن آلتون فرق ا

  ویله میشقیزیل دان گون نی فرق ا

تعاقب . ونیز پشت سر او . در فرهاد پئی ین؛دال ؛ایز؛ن؛یک ی

 شیرین گوید 

 ن دن قوم ایله خیلی شتابان یک ی

 ن قطع بیابان اقیلیب هر ساری د

 د یاخو

 منی قویوب قبله دن دل آرام 

 ب گام یرویوسو ایچره کین کین 

  یعنی آمدن؛گلیش

 آمدنشگلیشی؛

 جویدن استخوان و غیره توسط حیوانات درنده را گویند ؛گمیرمک

کشتی کوچک را گویند که سفینه و زورق باشد . در زبان ترکی ؛میگ  

ل ه چی  و آخ  َ ری را  کشتی بزرگ را اوچان متوسط را گمی کوچک ک 

 قایق  گویند .درفرهاد شیرین گوید 



 اری ایراق لیق وگمی چوخ عدد دن 

 ه معظم شهر چاقلیق دسوادی بیر

 یاخود

 مصالح که در کاردور هر نجه 

 مین گمی   چالیالر اوغآلیب ساز قی

 آمدنشگلمه سی ؛

 آیا آمد . در چهار دیوان گوید ؛گلدی می 

 ه نی دئمه ییز کیم گلدی مهوش لر سنی اولدور

 تک کیم قاتل نامهربانیم گلدی می  ونونب

  َ  آروغ کشیدن . در محبوب القلوب گوید ؛ییرمکگ 

 سه اوز قارشیندا محبوب اوزگه بلبل سیمکراگر نفاق گییر سه و گیتی دن 

 را گویندشور مشورت . ونیز کاوش.  و جستجو ؛کنکاش

  . ونیز پهن فراغ .ونیز باز؛گ نیش

 . ونیز می پوشد. پس  عقبآرد؛دال ؛ایز؛ک ییر؛

به لغت مغول عید نوروز را گویند . ونیز نام پسر بزرگ ؛رامیبا ؛گیو

 گودرز که داماد رستم بوده 



باشد . میر حیدر ب بزرگ  نر مثل  عقاب که درنده امر از عقا؛کی؛گی

 گوید 

 اولوغ بال و پر  گلیر کی داغی

 بارموهما خاصییتیندن اثر 

 ورود کن.  . یعنی وارد شوامر از داخل شدن هست ؛گیر

 پیکان و تیر را گویند . در سبعه و سیاره گوید ؛کیب ر

 شکال ناچونکه سالدی ایکی قولو

 کیب ر ائدیب بوغوز الری فی الحال 

  رفت؛گئتدی

 رفتنشگئتمه سی ؛

  داخل شد . و ونیز وارد شد؛گیردی 

  تندی فرو کردسختی به زور تپانید. و به ؛گیردیردی

 وشانید . ونیز فرو کرد . در فرهاد شیرین گوید پیردی؛گئید

 چون اونو گئیدیردی  نافنا غاری

 اژدروش نه سورودی  نااونون غاری



یعنی کی. ونیز چه کسی . منظور چه کسی باشد . وهمچنین ؛کیمسه 

 اشاره به شخص معین باشد 

 باب الالم مع الالم االف

جوکلر عموما عرب ایضاحات تورک دیلینده )ل(سوزوینن باشالنان سوز

سه یممنشالی دیلر امما ایللر بویی بیزده اونون ایشله درک چوخالرین من

 میشیک  

 تمسخر کردن . ونیز به کسی سر شوخی  اذیت کردن  ؛الغا قویماق

.یعنی زباله بار و غیره  که بندش محکم نشده هی شل بشود الغ الغ ؛

 گوید و نیز به معنی شوخی و حیله باشد .در چهار دیوان 

 نوش خند البه قیلماق دان  کهایل نجه اول شوخ

 ایچیم نی الغ الغ اورتمای  هیقینیم های های ایل

 یاخود

 قیلدی باز گشت  قهوقت چون یتدی نوایی حق

 گرچه زوال چرخ ایشی یوز البه بیر الغ الغ ایدی 

 چیز به د رد نخور را گویند؛الغ الغا

جسد بی جان . ونیز قلعه ایست از مرده را گویند .ونیز. . الشهل ش؛الش 

 توابع هرات . در چهار دیوان گوید 

 زاغ نین منقاری دور  یاقوت رنگ  ندهعشق دشتی

 یه شکان دورور لعلین هالکی  الشیگوئیا دو



مرکب لفظ حرف رابط  است به تنهایی خود معنی ندارد . ؛الن ؛الق

 است مثل بوز الق؛یخ سار . دوزالق نمک زار و غیره 

اندود کردن . ونیز گ ل مالیدن به دیوار سوئاماق؛یماق؛یایماق؛ال

 و غیره را گویند 

  َ َ  ال ال ؛ل  مربی و پرستارطفل  را گویند . ونیز اورا ا تکه ؛ه ه ل 

 تورک تاریخیندا آتا بیکده یازیلیر.ایضاحات نامند

 باب الال مع الباء التازی 

  به لغت مغول پیر ومرشد را گویندلبا؛

  یندلغت مغول قبا را گو به؛لباشان

 باب الالم مع النون 

  خرچنگ را گویندلنکج؛

 شتی ها از آن استفاده می کنند ک  قالب آهنی ایست برای نگهداری ؛لنگر

م غرابه وغیره را ؛ الی  در چهار دیوان گوید  گویند. د رد. ونیز ته مانده خ 

 وصل صافی گر یوخ ای ساقی منه توت جرعه 

 ی هجرین اوسدونه الی مردم بال تا قویا

 را گویندبه معنی شاهین باشد . ونیز قبیله از اتراک الچین؛



 کسی نمی تواند حرف بزند؛الل 

 باب الالم  مع واو 

هرجایی  به معنیبه معنی شوخ  وظریف . ونیز؛لولی؛کولی

. وهمچنین در هند به قهبه و فاحشه گفته میشود .طایفه غیر بومی باشدهرزه

 یبهرام گور آن جماعت رااز هند آورده تا با لوده گری ها هستند که گویند

 خود در بین مردم شادی فرح ایجاد کنند. در چهار دیوان گوید 

 هوش  هیار ائتم اولساکرمینن دور یار لولی 

 ی ملتمس والا اه نی که هر لولیانیا اول ش

 یاخود

 نوایی سئودی بیر لولی نی ربع مسکوندا 

 اگر ترخان و گر سولدوز   اگر ارالت و اگر برالس

چیز ضخیم را گویند که ضد نازک باشد . ونیز نوعی از شتر که ؛لوک

معروف است . در فرهاد شیرین در وصف قارن خارا تراش که استاد فرهاد 

 باشد چنین  گوید 

 دی بیر اوستاد چابک ای هین

 دی که هم لوک صنعتی ده ماهر  ای

 یاخود

 داغی  آق ائوده ایشیک دشت تونکلوغ 

 ه لوک داغی ناولوب گورکه اول دوری



زن هرزه و هر جایی را گویند که به معنی ناز کرشمه هم آمده. و ؛لوند

همچنین اهل سپاه را  گویند  لغت با فارسی مشترک است . در سد سکندری 

 گوید 

 هوا آنداق  ایالبتور  اونی لوند 

 طرب تنبل  و کام غفلت ت ن ن د

 یاخود

 د و قیلدی تا که دلداری نوایی ترک و زه

 ن گون خودرای اوزون لوند ائتمیش نوایچیب مئی 

 باشدیه به باقال ولی از آن کوچکتر دانه شبلوناک؛

  آلوچه بستانی را گویند؛لوچه

  به اصطالح اتراک  بادی که از جنوب غرب آیدگرمیج؛لوروس؛

لی از به لغت مغول نهنگ را گویند . ونیز برج حوت را نامند که سالوی؛

 سالهای ترکی ایست 

 باب الالم الباءالحطی 

کلمه تصغیر است که در میان کلمات واقع شود . مثل خان لیق ؛لیغ؛

 بالیق . آوادانلیق؛هانپالیق و غیره . در چهار دیوان گوید 

 ای نوایی گیر فنا دشتی غه ....بارچادان ....)خوانده نشد(

 وقزر آدو قیاپاق لیق اوندا مرکب توشه سیزلیکیم 



 باب المیم مع االالف

جهبه پیشانی را گویند . در سد سکندری در وصف آلین؛؛مانکالی

 خیل وحش ومورها گوید 

 گوز ازرق سقّال آریغ و تیره اوز

 چیخیب بارجا نین مانکالی دن بوینوز  

 یاخود

 ه یر گورسه دورمین چیخسا اول بد مست کیم نزخمی

 مین تابوق رئیلاگلمه گیمی دئییب مانکالی اوزره 

نام پارچه  بخصوص که بسیار نازک و لطیف .رنگ آبی را گویند؛ماوی

است  که برنگ آبی باشد . ونیز به معنی متل آمده  که مثل در مثنوی بحری 

 ایست  . در چهار دیوان گوید 

 قیزیل چادر شب ماوی دوشک لر ایچره دوزرسن 

 ایپک تک کیم گونش گوی لر آرا گلگون سحاب ایچره 

  صدای بوسه ایست از کسی گرفته شودبوسه.ونیزاوپوش؛اچ؛م

 پنبه را گویند . در رباعی گوید ؛ماموق؛پامبوق

 ان تک قارالسین فلکین اوزو قاز

 وق تک آغارسین اول ایکی گوزو بامپ

 عیسی تک کیشی یه وئریر بیر ایشار 



 وئریرمی کوششک  یهتک کیشی  یشاکا

 فریاد کردن قیشقیرماق؛؛ماریماق

 یعنی تعریف کردن و .نیز توصیف نمودناویمک؛؛تاماقماق

 یعنی در هنگام خرامیدن تو . موالنا لطفی گوید ؛مانکیشیندا 

 وشوندا مانکیشیندا باخیشیندا اچهر بیر ق

 له اما نه ستم کاره کیشی سنییوز ناله ا

یک نوع شال ضخیم و زبر را گویند . به معنی عبا هم آمده . در ؛ماشاب

 گوید سبعه سیاره 

 ایکی جسمیمدا نی کیم اثواب 

 وارایدی سر بسر یاشیل ماشاب 

 یاخود

 توت فقر اتگین اطلس زربفت سوزون قوی 

 میش تک ای ماشاب هکیم اول داغی تن حفظی د

  یعنی مدح . تعریفاویمک؛ماقتا؛

 آلتی ایست بنایان با آن کار کنند  .در لیلی مجنون گوید ؛ماله ؛ماال

 ان رئوژاله داغ پالچیقی اوزره 

 ان رئوقوم توپراغی اوزره ماله 



  آب غیره را گویند گل و الی وفرو رفتن در؛ماتماق؛باتماق

  یعنی فرو بردن . ونیز آغشته کردنباتیرماق؛؛ماندورماق

  به آرا می قدم برداشتن؛مانکماق

متحیر . ونیز متعجب . حرفی ایست در موقع بازی شطرنج گفته مات؛

 میشود 

سه ساله را گویند. ونیز امر از قدم  ماده وسفندگ؛مانک؛شیشک

 گذاشتن 

پوست شکوفه که نگشفته را گویند . قابیق؛قابوق؛؛مابوق

 ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده قوزا دئیلیر . در چهار دیوان گوید

 له ایین کیم اوچون توتموش همول حیات لبلر 

 قابوقآغزین اوندا پسته دور کیم توشمه میش اوندان 

 یاخود

 ه گیردی نوایی کفرنی پنهان نه فاش دیر

 قابوق هصراحی ن هن رسهتوبه چون سیندی ایچ

ل ک؛؛مانه  سنگ نشان که در سر راه ها  گذارند ک 

کبوتری که نوک پر ها وبال ودم سر او به رنگ اعضای بدنش یک ؛ماغ

رنگ  نباشد . به هر رنگی باشد به اسم آن نوع رنگ گفته میشود چنانکه 

ید باشد  آق ماق و اگر سیاه باشد قارا ماغ گویند . ونیز امر از آوردن سف

 باشد . در سبعه سیاره گوید 



 چونکه خورشید صندلی ماغی 

 ن زاغینوداوچوب آچدی قانات 

د . در لیلی ناز عشوه آهسته راه برو محبوب را گویند که با؛مانکیش

 مجنون گوید 

 هر بیر مانیکیشیدا یوز لطافت 

 ه آفت که ساچیب جهان یوخ یوخ

ل مک؛بویورمک؛مانکراماق؛ صدای گاو گوسفند را  م 

گویند . ایضاحات آذاربایجان تورکجه اوگوزون یاخود اینه گین سسینه 

ل م ک دئیلیر . در فرهاد شیرین گوید   بوئورمک قویونون سسینه م 

ل مک حمل   قویوبدور الینده باش م 

 ایکیمیز قربان سنه کاش  قوالاکه 

 ودیاخ

 آشکارا  هغمیم ایلاوز وئریب 

 ایت بی مدارا مله ییب هروروبدور

  رتیال را گویدماو؛

  به ترکی ازبکی روغن را گویندیاغ؛یاق؛؛مای

شخصی که پای او کج و معیوب باشد . در چهار اءیری؛؛مایروق

 دیوان گوید 

  قاولو اونجباولموش دماغی بنفشه نین نیا 



 ر مایروق ن خطینه بنده دوروینکیم اول س

پسر چین ابن یافث ابن نوع که والیت ماچین را بنا کرد  . هم ؛ماچین

 چنین والیت چین را برادر دیگر ساخت و به نام خودش اسم نهاد 

 باب المیم مع التاء القرشت 

ت ل  به معنی افسانه  باشد؛م 

ت ه  کرمی که به پشم و گندم غیره افتد به عربی سوس گفته میشود ؛م 

یعنی شبیه  ومانند و بی مثل . ونیز معنی لیک که در آخرب  ؛ل لیکت  م  

 میرزه فتحعلی نین خان قاجارینکلمه آید . یعنی اشتباه . ایضاحات بو سوز 

یازیسیندا متل لیک یازیلماسینا گوره ایضاحاتینان دوز گلمیر منجه مثل ال 

 لیک اولمالیدیر 

تابند به اندازه آن چنان است که از پشم شتر چندین رشته میز؛؛ماسه

 یک وجب  ونیز  با او قاعده دارد قنمل می کنند 

 باب المیم مع الخا النقطه دار 

خانیک؛ نده شودم   َ   اجاقی که در میان خانه و خیمه ک 

جانوری ایست که اقسام غلّه را ضایع کند  که اورا سوس گویند . در خ؛م  

د . در چهار عربی مغز و استخوان باشد . ونیز خالص هر چیز را گوین

 دیوان گوید 

 ر ایله  کیم بدن آرا جان یایچیمده لعلین آیر

خ ئدیرجانیم ا ناوخوندا  ایله کیم سوموک آرا م 



 باب المیم مع دال  

د وجان به زبان ازبکی و توران  سر آویز طایفه اناث را ؛م 

 گویند .روسری یا چادری که  دختران و زنان بر سر کنند 

 لقرشت باب المیم مع الداء ا

 چیز بخش شده را گویند . در چهار دیوان گوید بولوک؛م رداد؛

 خوبالر تیغی یتشمزدن بورون بو زار اوالر 

 چین ایمیش کیم بیلسه کوپ قّصاب قوی مرداد اوالر 

ن؛  َ .ایضاحات تفنگ سوزو کی فارسالر ایشله تفنگ را گویندم رک 

  ردیرل اصلینده تورکو سوزدور کی توپورمک دن گلن سوزدو

رک نچی   تفنکچی را گویند؛م 

ر یو به لغت مغول لفظی ایست که چون در جنگ حریف و غالب خصم  ؛م 

 شدند  دست افشانده از روی شادی این  جمله را تکرار می کنند  

س؛ ر   ریسمانی ایست به قاّلده تازی اندازند . در چهار دیوان گوید م 

 ی دئد کیمئدیم زلفون کمندین بوینوما سالنه چون د

 قندیلی طنابیندان مرس  یولمااایت 

محالی ایست لشکریان جهت شورو مشورت در آنجا ماراقا؛مراغه؛

اجماع نمایند . ونیز گفتگو را گویند . ونیز  به معنی خاک غلطیدن ستور 

 آمده . ونیز نام والیتی ایست در آذاربایجان . درشیرین فرهاد گوید 



 مراغه  ئیله ییباچوخ هم آخر قوپدی 

  یهبزرگ امیدیله  سوزونی آرا

 یاخود

 ه دقیلیب یوز ماجرا هر ماجرا

 کیم شام سحر قیلیب مراغه 

ق؛ ر   همان ناخوشی مرق باشد . در چهار دیوان گوید م 

 چون نوایی دقت ایالب نظم ائدر شرح فراق 

 ولسا اشعاری مرق ا ولمازاعجب ه نفرقت اهلی

دفاع از خود بروز دهد . صدای حیوان درنده ایکه در موقع ؛مریلداماق

 در لیلی مجنون در تعریف سک لیلی گوید

 ب ییله مریلداایگاهی که غضب 

 ب ییرولداقوگردون اسدی کیمی 

مسجد و مدرسه  آنجادرجایی ایست در هرات حضرت نوایی ؛م رغنی

 ساخت . در چهار دیوان گوید

 ای نوایی الفتی روضه ده یوخدور دئدین 

 ودورور  بنی هری تعجب ائیله مه  مرغچوخ 

 باب المیم مع الغین نقطه دار 



نام پسر آلمنجه خان  که با تاتار خان ول ؛مانقول؛مغول؛موغ

برادر بودند که ن ه نفر از اوالد مغول سلطنت کردند اولش مغول خان آخری 

و آذر .ک ز خان .اوز خان  .ائلخان . ونیز مغول چهار پسر داشت قارا خان

 خان 

 الم باب المیم مع ال

در کشمیر هند به پادشاه گفته میشود . قضیه چنین است پادشاه کشمیر ملّو؛

ابن ماهیان که دخترخود مهرناز را بعد از غلبه نمودن اسکندر به کشمیر به 

 عقد اودر آورد . در سد سکندری گوید 

 ای نوایی سومور باده جانفزای 

 که قالمیش نه ملّو خاقان نه رای 

ل نگ مجرد وسر پا برهنه و بیهوش که مست الهی باشد  . قلندر. مرد ؛م 

 در چهار دیوان گوید 

 اویناشیب مغبچه لر مست ملنگ 

 کفر پامالی اولوب اسالمیم 

ل ش نام والیتی ایست در اتراک جغتاییه . ونیز محبوب خوش رفتار را ؛م 

 گویند . مصرع 

 حال مالش اول شوخه ملش  هکیم وئریر کونلوم

 ون باب المیم مع الن

  خونپاره  وگلوله توپ را گویند؛نداغانم  



نقالی   به لغت مغول چین چروک پیشانی را گویندقیریش؛؛م 

ندو؛موندو نوعی سیخ که به شکل نیزه باشد  جهت ممانعت عبور ؛م 

دشمن در اطراف خندق نصب کنند . ونیز سیخی که صیادان بدان صید 

 وحوش و سباغ کنند . در چهار دیوان گوید 

 صیادی گوزون دن چون قوتولمای  کونول

 نی مندودوزدیلر اول خیل مژگان 

نگل؛   بر مچ پا بندندزنان  یست کهآالت رزیوجزءخلخال را گویند که  م 

 یعنی بمن . در فرهاد شیرین گوید منه؛منکا؛

 هجرین ده مئی زهر اولدو باهلله من

 طربدن عمر بی ب ر اولدو باهلل

 یاخود

 ه دین بیر لحظه وفا ائیلمه من

 که همول لحظه جفا ائیله مه دین 

 باب المیم مع الواو

بوسه را گویند . ونیز جانوران حقیر که اوپوش؛؛موچک؛ماچ 

 در گرما بهم رسند . در چهار دیوان گوید 

 وزونی قاچورماق نه ایدی ادورقوزوردی نفسین 

 موچ  ال خود اولو کیمسه دن آلماق زمیل قیلما



 افغان کردند . در حیرت االبرار گوید یعنی ناله و ؛مونکالشیب

 مونگوالشیب سوزلری قیلیب یاد قیزیال

 یتیشنده  فلکدن ظلم و بیداد 

  مغز بادام و زرد آلو وغیره را گویند؛موخته

  ونثریعنی شغل و عمل دیوانی . در وقفیه اخالصیه گوید؛م وچه

ت آیین الیق فراس یهت کارخانه سی مناسب دن هر موچه هر آینه کیم سلطن

 ری هوشمندل

 یخ را گویند . در فرهاد شیرین گوید ؛؛بوزموز

 بویوک اول داغ اوجی ایله کیم گوز 

 موز ده سوئوخدان باغالنیر سر چشمه 

  به لغت مغول یخ را گویندبوز؛موسون؛

یعنی گنج خانه . به زبان فارسی خزانه گویند . ونیز نام والیتی ؛موش

 ایست  در روم 

 ه را گویند . در سد سکندری گویدگرب؛موشوک؛پیشیک

 ائشیک ده ایت یریدور گر اولسون بوری  

 مقام اولدی ائوی نین توری پیشیگه 



به معنی تکرک باشد . در سد پرسرریز.لبلب.ونیز؛مولدور؛دولو

 سکندری گوید 

 د رم یوخ که بحرکفین د ر ساچیب

 یاخیب دولوسحاب ایله کیم یرده 

 یاخود

 دولودوره تیشالگی سنه الله اوزر

 دوردئمه یین که رشته ّدردولوالر

حرف رابط است خود به تنهایی معنی یعنی این .ونیزبو؛مو؛می؛

نمیدهد . مثل )گلرمو( آیا می آید گئدر می(آیا میرود واال آخر . در محبوب 

 (القلوب گوید 

 مین مودور مین که چون که قیلدی زور 

 اژدها صولتیم دن اولدی مور 

 که ظاهر ائدجک کین مین مودور مین 

 عاجز هم اولدی ایکی شیرغ رین 

 یاخود

 ساچین رنگی عنبر مودور مشک چین مو 

 لبین خطی شکر مودور انگبین مو 

به معنی بال و غم اندوه میباشد .ایضاحات تاثر.؛مونگ

آذاربایجان تورکجه سینده مورگوده ایشله نیر  در فرهاد شیرین 

 گوید 



 ن آلیب ه اونون جانیدفلک مونگ بیر

 سالیب  هی آه سیز مونگخالری داونب

اسباب آتش بازی باشد . ایضاحات پارتالیجی حربی سورسات ؛موشک

 اوالراق موشک سوزو اصلینده تورک سوزو دور فارسالردا ایشله دیللر 

  حرام زاده . زنا زاده؛مول

با اندوه غم آه و ناله کرده مورگوله شیب؛؛مونکراشیب

 در چهار دیوان گوید  متاثر شده است است .

 ه خوشدور غم یتیب مونکراشیب درکیمسه باری بی

 یاتسا گاهی چیرماشیب اولدورسه گاهی یانداشیب 

 یعنی این چنین . در فرهاد شیرین گوید بوندان؛؛مونداق

 ولورموارفیق یارلیق مونداق 

 ولورمواامانت وارلیق مونداق 

م زاده . در حیرت البرار محتاج  .نیز حاجتمند . ونیز به معنی حرا؛مول 

 گوید 

 چو وئردین اولوب  الین اکف لرینین 

 ا وئرمک اولوب مول موناحاتم اون

یعنی با غم و محنت اندوه باهم مورگوله شدی؛؛مونگالشتی

 . هر دونفرمتاثر شدندمالقات کردند



متاثر شدن . ناله کردن  . مورگولو؛؛ مونکراو؛مونکراب 

حات آذاربایجان تورکجه سینده پیشیگین حزین . ایضایعنی ناله کرد ه است 

 ولالماق دئیلن سوزدورسس سینن موئ

یعنی محنت زده و نیز ماتم دیده . متاثر . سلطان حسین ؛غابرمونکو

 بایقرا گوید 

 قالمیش ایندی خسته جان  ئولالییبه موهجر دشتیند

 ییب ناتوانیم گلدی مو ارچوه دنیز کیم او

 های . ونیز پرنده ایست منقار او سوراغسازی ایست معروف ؛موسیقار

دارد از آن سوراغ ها آوازهای گوناگون در آورد کلمه موسیقی از آن  متعدد

 گرفته شده است 

 شاخ حیوانات را گویند . در سد سکندری گوید ؛مونکوز؛بوینوز

 گوز ازرق سققال ساری و تیره اوز 

 نینک مانکالتی دن بوینوز  سااروچیخیسب 

  ایست شبیه گرک جانوری؛مور

متاثر. غمناک . اندوهناک .در چهار دیوان ؛مونکلوغ؛مورگولو

 گوید 

 ان اولدی رنگی یاشیم در قانینیباغ

 فراق ایچره دوشدی مونکلوغ باشیم 

 یاخود



 له پیامیم ایمونکلوغ مین و مونگ 

 مونکلوغ کیشی لر سوزی پناهیم 

نیز تاثر .یعنی غمگینی او .و نیز ناله او . مورگوسو؛؛مونگی

 در لیلی مجنون گوید او .

 ایل کونلو کا اونسوز اولغوسی  خوب

 کیم گلدی بو نوع اونون مونگو کوپ 

باهم درد دل کردن . غم همدیگر بهم گفتن و گریه مونگالشماک؛

 را گویندکردن 

  یعنی این . اشاره به چیز خاص باشد؛مونین؛بونون

 برار گوید یعنی به این مقدار . درحیرت المونجه؛بونجا؛

 یچون مونجه ندیر ماتمین گاولم

 توتقوسی ماتم سنه حال وغمین 

سوراغ. ونیز روزنه را گویند که گذر آب و غیره ؛موری؛دئشیک

 باشد . در فرهاد شیرین گوید 

 دئشیکلر بوریندا وحشت تنوری 

 موری  اوزوندهتنوری یوخ که نقطه ا

شکافند .ونیز  آلتی ایست با آن دیوار قلعه  زمین وغیره؛مورچل

مورچال که خندق کوچک باشد در اطراف اردو به جهت حفظ لشکر کنده 

 .  در فرهاد شیرین گوید اوالشتی مورچل پرینی قیلیب شق  )سنگر(شود



 قازدیردی خندق  ناچریک اطرافی

. ونیز به معنی دائم و  را گویندبه لغت مغول طویل العمر؛مونکو

ش دارا بوده در جنگ اسکندرکشته شد . همیشه . ونیز نام پادشاهی که اسم

ونیز نام پسر تولی خان که نوه چنگیزخان بوده در ملک ختا حمکرانی کرد 

 که اورا منگو قا آن گویند . ونیز به معنی ناله و زاری ایست 

 یعنی به این . در چهار دیوان گوید ؛مونا؛بونا 

 ایت لرین الینده یوز پاره کونلومو سالدیم 

 بیری نین آغزی دا بیر پاره کونول  مونا گور هر

 یعنی اینجا؛موندا؛بیردا 

 یعنی در اینجابیرداکی؛؛مونداغی

 طایفه ای از قلماق که در ملک ختا سکنا دارند؛مونغال

یعنی به این . ونیز غم اندوه را گویند . در چهار بونا؛؛مونکا؛مونا 

 دیوان گوید 

 ه آخردازل هم سن ابد هم سن نه اول بیر

 ونا یوخ انتها پیدا بیوخ ابتدا پیدا اونا 

  به لغت مغول نقره را گویند؛مونکان؛گوموش

 کوشه خانه را گویند )بیجاق(؛مونکوش

  پیر فرتوت را گویندقاریمیش؛؛مونوغان



  به معنی ابر باشدبولوت؛؛مونیک

  دست خط را گویندپ ته؛یازی؛؛موچلکا

 باب المیم مع الیاء الحطی

بیح و غیره را گویند . در محبوب القلوب مهره تس؛مینجاق؛مینجیق

 گوید 

له فیروزه یرین توتماز وهیچ کیم اونون کم ائتیکن  یناایشاک مینجاغین تاج

 بهالیقینی اونوتماز 

امر ازسوار شدن یعنی سوار شو  . یعنی من . در چهار ونیزهزار . ؛مین

 دیوان گوید 

 سنه مانند  الرولاونش چو میندین اشهینک اولدوم گ

 که وئرسن گوی اوزون جوالن جهان زیر وبر  اوالر 

جنگل را گویند. ایضاحات تورکوده مئشه سوزو فارس ؛مئشه؛بیشه 

 سوزون بیشه سینن گوتورولوب تورکجه مئشه یه اورمان دئیلیر

به معنی خال باشد .ونیزر به کسر اول عدد هزار را ؛مینگ؛مونگ 

 گویند . در سد سکندری گوید 

 گل مژه لرخار مینگیزالر گل 

 قاباقالری گیک گیک آغیزالری دار 

 یاخود

 ن دهر اوزوندن آرتیب مینگ نود



 توتماسین تینگ  ونهاوز وگوندوزون

ت ه یا سوراغ کنند اصل  ی از آهنی با آن سنگ غیره تراشندآلت؛میتین؛م 

  )آهن(کلمه انگلیسی هست

یغ؛ بل ت م   ب روت هست س 

  خوک ماده را گویند؛میچکین

 مثل من . در چهار دیوان گوید؛منیم تک  ؛تکمنینک 

 اولمه گیمدن قیلما حیرت ای که چکدین تیغ کین  

 قاتل ار سن سن منیم تک ناتوان بسیار اوالر 

 یعنی خال تو . موالنا لطفی گویدمینگین؛؛مینینک

 اوزدن ای رشک رضوان خالین دوداغین 

 بالی کوثر باغ جنان دور 

 یاخود

 ن خیالی گلسه وهم له لعلیخالین ایقرا 

 ساخالییماونو جان آرا یاپام ونی گوز ایچره ب

یعنی خال های آنان . در سد سکندری مونگلری؛؛مینکیزالری

 در پیکش گذارانیدن خاقان چین با کنیز چینی گوید 

 مینکیز الر گل گل مژه لر خار 



 قاباقالری گینک گینک آغیزالری دار 

  زخمی که در ساغری اسب باشد؛میندو

 تفنگ را گویند . در چهار دیوان گوید؛میلتیق

 غافل ویرار نیش  هکونلوم لچکمی 

 میشئتاتفنگ ب یهمانا اوت اوغورال

  سوار شدن؛مینماق؛مینمک

  سوار کردن؛میندیرمک

 خشمناک و لجاجت کردن . ونیز حّرافمغز..نیزب ئیین؛میین؛

  شبیه بودن . ونیز شباهت داشتن؛مینکیزماک؛بنزه مک

 من . وبه باور من  به ذ ن وگمان  یعنی؛مینجا؛منجه مینجه؛و

ایضاحات بو .به کسر اول و سکون نون کردن اعضارا گویند ؛مینداو

  سوزون نه آنالمدا اولماقین بیلمه دیم عین سوزو یازدیم

  حشره هزار پارا گویندقیرخ ال ایاق؛؛رمینک ل

  یعنی خالدارمینکلیغ؛



ف پدری باشد .شاهزادگان ذکور را شاهزاده را گویند که از طر؛میرزا

 ایضاحات شاهالرین اوغالنالرینا میرزا و قیزالرینا میرک دئیلیر .گویند .

 در چهار دیوان گوید 

 منی بیر مغبچه آشفته و واله قیلمیش 

 اسالم آرا گر کوپ اسیر میرزا میرک  ئجهن

شاهزاده را گویند که از طرف مادری باشد .شاهزاده گان غیر ؛میرک

 ور را گویند  در چهار دیوان گویدذک

 عمر  سورمزجرینده نوایی کیمی مظلومیم ه 

 هر کیم تا تیالر مین چوبراق  مین میرکیم دن 

 یاخود

 عشق اگر اولسا یامان و یاخشی  نه باکیم ای کونول 

 میرکیایوخ تفاوت دلبرین گر بیّکه اولسون 

 انفتمین خاوالد مغول خان  که هپادشاهی از ونیز؛خاللی؛مینگلی

. ی که در صورت خود خال داشته باشدمغول باشد . ونیز خالدار کس

ایضاحات مینگ یاخود منگوله اصلینده قویون ویاخود گئچی نین 

 بوغازالریندان آسلالق ایکی دوگونه دئیلیر 

 ونیز هزار هزارو  .یعنی منم. ؛مین مین

  غالم و کنیز فرمان بر را گویند؛میروق

  ا گویندمغز ر؛میین؛ب یین



 باب النون مع اال الف

چرا . وچه سبب . ونیز چگونه . در چهار دیوان ه ر؛نه ت  ؛نجه؛ناغو

 گوید 

 اوزونده آشفته قاشالراولماسا عاشق ناغو 

 الر هر هانسی بیر دیوانه ژولیده مو واولد

 ونیز در لیلی مجنون در مدح نظامی گوید 

 سه کلکی ناغو موی ایماس ای

 تدی جادو چوخی آرا معمر ائ

  یعنی تمّرد ننمودمگئچمه دیم؛؛ناچانمادیم

 یعنی آن طرف . آنرو . در سد سکندری گویداورا؛؛ناری

 مغنتم  واون رخوشا اول که بیل

 حسن یولونا قدم  ناری قویماغا

 یعنی هر قدر . هر چه قدر . در حیرت البرار گوید ناچا؛

 قیچقیریبان وهم دا ......مبتال......)خوانده نشد(

 ناچا دئدی تات منی توتدیال

  یعنی نایب قاضیناقچی؛

  یعنی آنطرف ترناری راق؛



چیز خاّصه و مخصوص . وپخته شود . ایضاحات آذاربایجان ؛نارین

تورکجه سینده خیردنه یه دئیلن سوزدور هر نه نین ایکینجی الک دئیمه سی  

 دئمکدیر. مثل آرد چند بار الک شده  خیلی نرم  ریز باشد 

ناودان پشت بام را گویند به جهت هدایت آب باران غیره گذاشته ؛یقناول

 شود 

. ونیز به لغت مغول عدد هشت رات  باشد طایفه ای ازبکییهنایمان؛

  )سکگیز(گویند

 باب النو ن  مع الرا القرشت 

که یعنی متحیّر که حلقه زدن ناله گروه عام . ونیز گره های کوچک ؛ن ر 

 )دوگون(

 فا و النقطه دار باب النون مع ال

فریاد کشیدن را گویند .داد هوار .صدای بلند . در سد سکندری در ؛نفیر

 قبول کردن وصایای دارا گوید 

 نفیر  چکیبسکندر توکوب اشک 

 دئدی گاه شهنشاه گردون سریر 

 اطاعت یولوندا نزول ائیله دیم 

 له دیم یکیم حکم قیلدین قبول ائ هن

 باب النون مع السین  بی نقطه

  نام شهر سبز که اتراک ن خش ب هم گویند؛ن سف 



 باب النون مع الواو 

 را گویند تاتار ایل طایفه ای ازنوغای؛

 همدم . هم شور . ونیز هم مصلحت . ونیز چاکرنوکر؛

سپه ساالر بزرگ را گویند . ونیز به معنی قوچاق؛نویین؛نویان؛

  بید و غیره بافند شاهزاده باشد و هم چنین سبدی را گویند از جوانه درخت

پرنده ایست شبیه چاالغان که سرش مو ندارد . در قطعات ؛نولوقچی

 گوید 

 نسیم فرقینه اقبال تاجینی قویماق 

 یقین اولغوسی دور موجب عذابی اونون 

 سونقور قویما سی  تانک ایماس نانولوقچی باشی

 سبب رنج و اضطرابی اونون  اولماسیکه 

  اه خودرا بدین اسم صدا کنندطایفه قلماقیه  پادشنویات؛

  چوب پهن و عریض که کرمه باشدنوغانه؛

 باب النون مع الیاءالحطی 

جیلقو را گویند که بر گردن قوش آویزند . ونیز لفظی باشد به نه؛؛نی

معنی چه و نیز در آخر کلمه آید . مثل )اوالنی( یعنی شده نی) سوالنی( یعنی 

 پژمرده نی . در لیلی مجنون گوید 

 هخبر ن نه اصد نامه ق



  هسنه روشن اولسا هر  ءکیمد

 اوت ایدی کیم دوشدی خان مانیما  هیاخود ینه ن

 شعله ایدی کیم توتاشدی جانیما  هینه ن

چطور . به چه صورت . ونیز به چه نحو . در چهار دیوان نیشه ؛ن جه؛

 گوید

 چرخ خم قیلدی   قدین نی گوشه توت یوخ عصا 

 ر ظاهر الف یانداشا دال کیم درد اوخ اولونجه 

چه بگویم. ایضاحات جغتای تورکجه سینده نه دئییم؛نی دئییم ؛

 )نه(سوزون هممشه نی کیمین ایشله دیللر 

  چه بوده؛نی ایردی؛نه ییدی  

 چه کرد . در چهار دیوان گوید ؛نیتی؛نه ائتدی

 سنی وه بیر گئجه گیزله دنلر نچه ایل منن 

 گیزله دینائلدن ا ساروکلبه م ساری  نه ائتدی

 چه می کند . در چهار دیوان گوید نیتادور؛نه ائلییر؛

 سنه ضرور یه  ه ائلیرض نفنا مح

 ضرورت ایماس بونوع آلدو دوکه یوخ دنن

  بوده اش یعنی چه؛نی ایرکانینی؛نه ییدی



 چه کردی . در فرهاد شیرین به شاپور گوید نیتینک؛نه ائتدین؛

  بیخودانه اوندابویوک اون چکدی 

 که افغانیدن اوت چکدی زبانه 

 یله یتینا هایاندان که شاپور

 توتدون هفرهادین نگلیب سن فرد 

  چه بکندنی ایتگیل؛نه ائله سین؛

  چه کرده؛نه ائتمیش؛ نی ایتمیش

چه چیز را . در چهار دیوان برای را . ونیز یعنی چه یی؛نی یی؛ن  

 گوید 

  ناولماسیک امکان مایله فانی اول که دامن کیر

 توتماق الین  هتک موجود اگر یوخدور  نئکیم ا  

  من چه بکنم؛نی یتکانی مین ؛من نه ائلییم

  چه میکنی؛نیتسانک؛نیتکاسین؛نه ائلیرسن

  چه کنمنیتکامین؛نیتالین؛نه ائله ییم؛

 چه بکنم . در چهار  دیوان گوید نیتیب؛نه ائدیم؛

 کیم م گیزله دیگوزوم قان یاشی توکر نه دئیم کونول زخمین 



 دان نشان گورجکنتاپارالر یرده زخمین صید قانی

 ؛چطور . وبه چه نحو . در سد سکندری گوید نیچوک؛نجور

 دوروب آرا شاه فرخ سریر 

 نیچوک  کیم هژیری ولی شیر گیر 

به چه ق سم .و چه  ؛در چه موقع .ونیزنا واقتدا؛نی چاقلیق

زامانلیق یاخود نه واقت نوع .ایضاحات چاقلیق آذاربایجان تورکجه سینده نه 

 لیق دئمکدیر . در سد سکندری گوید 

 خلق کیم بی امان  اولساالراگر 

 ن فرج اول زامان م یمتاپ دانی چاق

اش بوده  . در سد سکندری  یعنی چی؛نی ایرکاننی؛نمنه سیدی

 در سیاحت دریا ها گوید 

 ولیکن دنیز سیرینی قیلمادیم 

 بیلمادیمزامان اول  ولماقینیا هن

یعنی چه میتواند بکند . در محبوب ؛اآلغای؛نه ائلییه بیلریتن

 القلوب گوید 

 گر الله تاجین اوچراغای  آالرسان

  نه ائلییرسناما عبا کمری 

  باید بکندیعنی چه نیتکوسیدور؛نه ائلمه مه لیدیر ؛



به چه نحو . ونیز چگونه . در چهار دیوان ؛نجور؛ نیتاک؛نیتوک

 گوید 

 نین سفالی دمیر قیلدی جسمین چون نوایی 

 بیلمان که سنان ایندی باریغه نیتاک سانجار 

 ونیز میر حیدر گوید 

 سنی که قیلیرسان منه بو سرزنش 

 سن نیتوک اولورسان اگر دوشسه ایش 

 چرا . در چهار  دیوان گوید نیکا؛نیا؛

 ولدی خاصااولدوم قتلین کا نیا عشاق 

 خِّصدورقوزوردی بو که یانه منی ائیله دین ا  

 یاخود

 پاره  نهطاس اوز یارلیق کونلو

 ن دن چکیب کناره نیا م

  چه کرده؛نی تیبان؛نه ائدیب

 چه بکند. موالنا لطفی گوید نیتسون؛نه ائدسین؛

 سن پریوش حوریدن  مشگل دورور جان ساخالماق 

 ن آدمی یتسه ائکیم ملک حیرانیدور صورت غه ن



 گوید  چه بکند . در لیلی مجنون؛نیتکای؛نه ائده 

 آغالیب دئدی  ای رفیق مجروح 

 م روح سه یلئا ه سن ه ائدهن

 یاخود

 دوروب نیش اژدهانی  ه ائدهایالن ن

 یانماس کاروانی  ایلهایت هورمک 

 یعنی چند . در فرهاد شیرین گوید چه؛نیچه؛ن  

 ه لیق لذتی بار انیچه عشق ایچره  ش

 حالی بار  اوزگه دئدیم گدالیق نین هم 

 یاخود

 دی جسم ائوی بیر روزن اوخون دان وای کیم  ایسده

 ولمادی اقالمادی روزن یری کیم روزن 

 یعنی چه چیزش . در چهار دیوان گوید نه یی؛؛نیسی؛نه ایسی

 ن آرتیق ایماسادان ا رم گلزاریویسی اول گل نه ن

 جلوه ائیلرسرومو یا غنچه خندانی مو 

  چه باید کرد؛نیالماک؛نه ائلمک



 چه فایده . در چهار دیوان گوید .انه فایدنی آسیغ؛

ییجنون نون اولموش کونلو چون لیلی زنده دل م  ه ح 

 ماق لیق ای عرب ئوونه آسیغ اونو حی دن ق

 یعنی از چه چیز . در لیلی مجنون گوید ن ؛د  نیدین؛ن  

 دین سن سن ناله قیلیب غمین ن

 دین سن اشگین آغیدیب حزین ن

  برای چه . چراا؛نینیکا؛نیال؛

  عدد چهار را گویند . ونیز چه چیز هادورت؛نه لری؛؛الرنیی

یعنی تعجب نیست . در مقام حیرت نمی .؛نه عجب؛نی تانک

 باشد. تانک یعنی عجب و تعجب . در چهار دیوان گوید 

  عجبان خدنگ آتماسان نه یله هریاآچدین چوزلف  اول گوز 

 کیم دولموش اهل ت رک وچین هندوی نامعدود آرا 

 یاخود 

 سته کونلوم گر لبین عنّابینی ایستر نه تانک خ

 جهت سیز خسته اوز عنّبابیدن   رنیا آیریال

 چیست ؛نیدور؛ندیر



 چه کردند. در فرهاد شیرین گوید ؛نیتی الر؛نه ائتدیلر

 آخر ه ائتدیلرنظر اهلی کیم آلیب ن

 رآخر لکیم بارین سالیب گئدیل هن

 باب الواو مع الاللف

به جهت شنیدن خبر ناگوار گویند . در چهار افسوس؛حرفی ایست ؛وای

 دیوان گوید 

 هجر اوخوندان یاره دور  هوای کیم باغریم ین

 دن باره دور ونهر نفس اول یاره دن قان اوز

 یاخود

 ایسده دی جسمیم ائوی بیر روزن اوخون دن وای کیم 

 ولمادی اه روزن جقالمادی روزن یری ن

 رفته؛واریب؛ گئدیب

 رفته است . در حیرت البرار گوید ؛واریبان؛گئدیبن 

 گلیبنبال  نهحاصل اوشول ائوی

 گلیبنهانسی بال بلکه  وبا 

 باب الواو مع الراء



 دادم ؛وئردیم

 باب الواو مع الواو

وانک که اسکندر در سیاحت دریاها اول از آن  ایست نام دریای ششم؛و 

 دریا وارد شد . در سد سکندری گوید 

 ی دی ن سونی آلتینجووانک دیی

 بالد سوادین کونول کونجودی 

 باب الواو مع الیاء

  آلبالو را گویند؛ویسته

 باب الها و الهوز مع الاللف 

این حرف را در عین جذابییت بکاربرند مثل اینکه کسی ؛های های 

 خبر خوش شنیده باشد با خوشحالی بگوید های های . در سد سکندری گوید

 ه گفت گوی نولوب هوش وفهم اهلیا 

 دوشوب های های صفده مئی آلماقه 

. ونیز صدا کردن .نیز آواز  خسته کردن  یورماق؛هارماق؛

 )هورمک(باشدغیره  و نمودن سک

  خسته شدیورولدی؛؛ هاردی

 خسته شده است . در لیلی مجنون گویدیورولوب؛هاریب؛



 باری سفر اهلینه پناه اول 

 تکیه گاه اول  دهیتیشن یورولوب

 خسته شده . در فرهاد شیرین گویدیورولموش؛؛هارغان

 یریب شقیقکونولدن کیم فغان تینمای 

 یورولموش خیصدادن اون چکر دا

  بدین لفظ صدا کردنرا یکی ؛های

 باب الها الهوز مع الباءالتازی و الپارسی 

  کنایه از خسته کردن هستیورموش؛هارمیش؛

 باب الها الواو القرشت 

رای محافظت لشکر پیشا پیش جمعی را گویند که ب؛هراول؛چنداول

 روند . در سد سکندری گوید سپاه 

 ولوب اهراول دا زنگ اهلی تعیین 

 اوزگه آیین اولوب  هین ناوالردا

 یاخود

 هراوول باسیب یدی یوز مین کیشی 

 که حیران قالیب یتدی گوی گردیشی 



یعنی هر طرف . ونیز هر سمت . در ؛هر قایان ؛هر هایان 

 چهار دیوان گوید 

 امتین جان قصدی ائدسه کیپریگیندی رهنمای ق

 اونون الینده پیکان گلیر گلسه ایان اوخ ههر 

 یاخود

 سین زه یتمی ف ایچره تا گوردوم اولوب و لیلیاوزون زل

 ایان گورجکهغلط ایمیش اوز ویرماق گئجه اوتدی هر 

هر کدام . وهر یکی از آنها . در سد هر قایسی ؛هر هانسی؛

 یاجوج ماجوج گوید سکندری در احوال 

 بعینه گوز آنداق که میمون گوزی 

 سی ملعون گوزو ناهولی شوم هر 

 هر چه دارید هر نه ییز؛؛هر نیکیز

هر کدام شما ها. در لیلی مجنون هر بیریز؛؛هر بیربیرینیز

 گوید 

 نشانی  هباشیم که یوز یر

 آشیانی  زین نییهر بیر بیر 

کدام شما .  هرهر هانسینیز؛هر هانسیز؛؛هر قایسیکیز

 مصرع

 گلینهر نفس تانری اوچون هر هانسینیز بیر یان 



  را. ونیز همه چیز را چیزش  ر ه؛هر نه یین 

هر وقت . در چهار دیوان هر چاغ؛هر هاچان؛؛هر قاچان

 گوید 

 دی جانیما سبزه نشتر برگ پیکان کل اوت ای

 اچان کیم سن سیزین عزم ائیله دیم بستان ساری ههر 

  ی همه جارایعنریانی؛ه  

هر قدم برداشتن او او توام با نازوعشوه  باشد . در لیلی ؛هر مانکیشی

 مجنون گوید 

 دا یوز لطافت نهر بیر مانکیشی

 یوخ یوخ که ساچیب جهانه  آفت 

  کنایه از هر یک نفر هستهرباش؛

در هر سمت . ونیز  در هر طرف . در لیلی ؛هر قولغه ؛هر قولدا

 مجنون گوید 

 وب ائیله دی قویی میل داغدان قوپ

 هر قولدا توکوب سرشکیدن سیل 

 ا ب له را گویند . در چهار دیوان گوید ؛هرا

 گیر وادی عشق ایچره یتگیل راک که بو یولدا 

 یوکونو داشالمادان اسرو هرادور  واوزلوگ



 باب الها الزاءالنقطه دار 

در در محال هرات  وخراسان سکنا دارند .   ست کهطایفه ایزاره؛ه  

.ایضاحات هزاره طایفاالری تاریخا مغول سویلو بیر چهار دیوان گوید

اویماق اولوب الر اوزلریده شیعه مذهبدیرلر حال بو کی ایندی تورکی دیلین 

ایتیریب تورکونن دری آراسیندا بیر دیل دانشیرالر افغنانستانین اوچدن بیر 

   ئدیبلر. در چهار دیوان گویدمیلتین تشکیل ا

 ا گوی گوی اوال هزار کوینه گین ای گل بو چمن آر

 که یته سی خزان چاپقون ایله کیم  هزاره 

 باب الها المیم

  هم او .لفط اشاره  به مفهوم استهمان؛همول؛

  مثل من؛هم تکین ؛من تکین 

 باب الها مع الواو 

 آهوی ماده را گویند . در تاریخ بابری گوید ؛هونه

 که یته بیر جیران نین ارکه گی 

 ر یوونه یوسونلوق کیک ه

؛یعنی رم داده است . ونیز رمانیده است . در چهار دیوان هورکودوب

 گوید 

 ب های هوی ه ییلئدهر بستانیدا قیلماق سیر ا



 هرزه گزمکدور حیاتین قوشالرینی هورکودوب 

 رمانیدن هستن  به معنی یعنی رم نده . ونیز ؛هورکوتمه 

د را دیده برای آگاهی صدای سک را گویند که شخص نابل؛هوروب

 صاحبش سر صدا کند 

  هوس ناک شدن . سر ذوق آمدن؛هاواالنماق

  کنایه از بلعیدن هستهوپالماق؛

 باشد  نوعی چلپاسه بزرگ؛ هوپوش

  پرنده هد هد را گویند؛هوپوشک

.  باشد وی هم انباشتن رره زدن زلف را گویند . ونیزره گ  گ  ؛هورمک

  آوردن وهمچنین روی هم گذاشتن و باال

  یعنی راه گردیدن . ونیز راندنسورمک؛؛هوراتماک

  یعنی رم و وحشتهورکونج؛

 ریزند ظرف  چه بدان عرق و غیره کشند بهیعنی آن؛هونی؛قیف

. وهمچنین  عا برای شفای مریض بخواند مثل اینکه کسی د؛هورار

 صدای سک را گویند )هورر(

  تیر را به زه گذاشتن؛هونیالماک



  ه ایست که از حوالی قندهارجاری ایسترودخانهیرمند؛

 مع الیا باب الهاء

اصل کلمه عربی ایست اما در ترکی به کنایه از روی تعجب و هی هی؛

غیره گفته میشود که در اشعار حکیم نباتی زیاد استفاده شده است . ونیز این 

لفظ را چوبانان جهت راندن گوسفندان زیاد استفاده کنند . در چهار دیوان 

 د گوی

 ه رحم قیل ای گل بو گلستان آرا بلبل

 کی هی دئدیکجه خزان یوزالنیب بهار گلیر 

 یاخود

 ر اولور بو هی هی نه فسانه ل

 خارج نه ترانه لر اولور بو 

 باب الیا الحطی مع الاللف

یعنی پامال داغیلیب؛توکولوب؛سوکولوب؛یانجیب؛

 شده . ونیز ازهم پاشانده . در فرهاد شیرین گوید 

 گوی نوری و نگینی سانجیب  اوجی

 گاو ماهی سینی یانجیب  دهقویی یر

در وقت ساختن . ونیز طیّار نمودن . وانجام ؛دوزلدر؛ یاساردا

 دادن . در چهار دیوان گوید 

 صنع معماری فلک غمخانه سین گویا  دوزلدر



 که قیلدی گیرمک ده هر کوکب نی بیر روزن 

 یاخود

 ه اوت دیل می سوبیرق ویون توپراق ایله یمگر اولدی 

 مست و سرگردان نوایی خلقت زارین دوزلدر

صلح و آشتی را گویند . یعنی برای صلح باریشیق؛؛یاراشغا

 نمودن . در سد سکندری گوید 

 یاراشغا رضا وئردی تهمت توتوب 

 یاراشتی آغی یاندی میننت توتوب 

  اگر پسند نکند .و نسوزاند . ونیز مالیده نکند؛یاقماسا؛یاخماسا

  خوابانید و  نیز بخواب انداخت؛یاتقوردی؛یاتیردی

اگر همدیگر را به لیسند .ونیز همدیگر را لیسیده کنند  . در ؛یاالش سا

 لیلی مجنون گوید 

 دی ایت لر االش سا یت دهجسمیم

 دی ایت لر قانیم نی یاالش سا ی

 اگر پایمال شود .از هم پاشیده گردد . در سد سکندری یانجیلسا؛

عل د  ک داشیماق دان زبون دیرور ج 

 وزی سرنگون ارالیب اکه اولموش ق



 لیکن بیلسن هم  قاولما زقویما اونو

 یانجیلسا هم  ناآت ایاغی نجور

  نکنوپخش امر از پراکنده نکردن هست . یعنی پهن یایما؛

  آراستن . وتزیین نمودن . ونیز ساختندوزلتمک؛یاساماق؛

 چهار دیوان گوید امر از مقصرنکردن . در ؛یاغوره تک

 مئی ایچدی منی یاغوره تک 

 که رحمی دن ایماس گبرو جهود 

 یعنی پیاده گی . ونیز پیاده بودن . در سد سکندری گوید یایاقلیق؛

 گهی مرکب اوزره صلح و شورایدی 

 یایاقلیق دا ورزشی زور ایدی 

یعنی به همراهش. در سد سکندری در وصیت دارا ؛یانیکا؛یانیندا

 شنک گوید درباره رو

 گتیر مهرین ایله شبستانینا 

 قیلیب عقد اوتورت اونو یانینا

 پهلویش. کنارش .جوارش . در سبعه سیاره گوید ؛یانیندا

  لدورمکگورمه دی شه مناسب  او

 یانیندا  بویوردی اوتورماق 



. در سد باشدگریبان را گویند . ونیز دامنه کوه جنگل وغیره ؛یاقا؛یاخا

 ریاها گوید سکندری در سیاحت د

 مصالح یاخا بیشه سیندن یتیب 

 هنرور قرار و شکیبی گئدیب 

 تازه و .نو . در لیلی مجنون گوید ینی؛؛یانکا؛ینگی

 شاخ طربیم  بو دم قیلیب گل 

 ی آچیلیب گل باشیم اوزه ین

پهلو به پهلوی هم باشند و . ونیز یعنی بیرله شرلر؛؛یانداشاالر

 ید همدوش بشوند . در چهار دیوان گو

 مناسب اولدی  چو یانداشاالر گوموش آلتون 

 اوالر سیم ب ر  هنه قویسام ناوزومو کوکسو

 امر از شکافتن هست . در چهار دیوان گوید ؛یارو؛یاریر

 ای جفا تیغی گلیب مجروح کونلوم نی یارو 

 قول یالین ائدیب سالیب هر یان ایچیم نی آخدارو 

یز احداث شده است . در یعنی ساخته شده . وندوزه لیب؛؛یاسالیب

 فرهاد شیرین  خاقان چین با پسرش فرهاد به تفرج رفتن دریا گوید 

نگ اوزه تخت کیانی   یاسالیب ج 

  اونوب شه شهزاده ه ییلئمقام ا



. ونیز مخفی  یعنی پنهان نکردگیزلتمه دی؛؛یاشورمادی

 ننمود . در چهار دیوان گوید 

س   گیزلتمه دیمهریم اوتون عقل و هوش وح 

 مهر المع دورت برقع گیتی دن پنهان ایماس 

می سازد . ونیز احداث می کند . در چهار دیوان دوزلدر؛؛یاسار

 گوید 

 یاسار چاقدا لبین رنگینی گویا 

 سیزیب دور آب حیوان ایله نقّاش 

 یاخود

 هر کس کی آال بیلسه یاریندان کام 

 جام دوزلدرنارنج دریسیندن 

 ونیز لیسیده شده است .. )یالواریب(ه استیعنی عجزو تملق کرد؛یالینیب

 در چهار دیوان گوید 

 یالینیب اول کوی ایتی  بیرده گیردی کویونا 

 کین ایت ایلکاری  سنچره یاقین وه که اول کوی ای

  لیسیده است؛یالیب؛یالییب

  یعنی مقصر نموده است؛یاغوروب



یعنی پنهان و مخفی شده است . در حیرت گیزله نیب؛؛یاشونوب

 البرار گوید ا

 آیریلیبان باشی آزیب هوشی هم 

 بنا گوشی هم  ءینیا  گیزله نیبن 

یعنی نزدیک شده یووشوب؛یوخونالشیب؛؛یاووشوب

 است . در فرهاد شیرین گوید 

 اولو تک اوزده یوخ فرهاد محجور 

 ووشوب اوزونی اوتورماقدا شاپور ی

 یاخود 

 ووشوب ی ناچو دربندی نین آغزی

 دی الر جوبروشوب نچه گون چریک اوت

پنهان و مخفی کرده است . در چهار گیزله دیب؛؛یاشوروب

 دیوان گوید 

 فاش  دیر چاکین وه کیم قیلیباغگیزله دیردیم 

 ر قان عاقبتترشح ائیله یفاش  هر طرف گوزدن  کیم قیال

یعنی امر به ساختن دوزلدیریبدیر؛؛یاسابتور؛یاسایبدیر 

احداث نموده است . در چهار دیوان  نهمچنیساخته است. و داده است .ونیز

 گوید 

 یاندان اوخی یول قیلمیش نوایی کونلونو  تدور



 چار سو دوزه لیب عشق سوداسی اوچون گویا 

 یاخود

 سنی آفت زمانه دوزلدیب 

 یله ایالیین روانه اقیزالر 

 ا قیلیب احترامین اونون سارو

 مقا مین اونون توتوب  یوخاری

ن . ونیز پوشانیدن ..وبنا کردن .  ایضاحات یعنی پوشیده کرد،یاپماق

آذاربایجان تورکجه سینده تندیره چورک یاپیشدیریلیب پیشیرمه گه 

 حاضیرلیق آپارماقا  دئیلین سوزدور 

  یعنی پوشیده شدن؛یاپیلماق

 یعنی متلبّس شدن. و بر خود پوشیدن؛یاپینماق

ابستان را گویند . به معنی کمان که با آن تیر می اندازند . ونیز ت؛یا؛یای 

 وهمچنین پهن کردن باشد . درچهار دیوان گوید 

 ت رک مستی دور گورمونک اویقو دا گوز ک ونجونده خال 

 ان یای اوچون غری کیم قیلمیش کمین یانیندا قویاو

 یاخود

 بو یول مسافری نین حالی آه کیم مطلق 

  مالیدیرولابیلینمه دی  که نه اولدی و یانه 



  دن . ونیز بادست گرفتنچسبی؛یاپوشماق

  یعنی چسبیده شدنیاپیشدیرماق؛؛یاپیشیلماق

  یعنی چسبانیدن؛یاپشتورماق؛یاپیشدیرماق

چوبی که با آن خرمن غیره باد دهند . ایضاحات کورک؛یاپا؛

ایکی جوره دیر آغاجدان دوزلر اونا کورک دئیلیر آذاربایجان تورکجه سینده 

نه دئیلیر  وناد ایر ادمیردن دوزه لو بیریده وار کی   ش 

  کره اسب شیر خواره؛یاپاق

 را گویندپرنده زرد رنگ فراق چشم شب پّره.؛یاپاالق

یعنی با دیرمانیب؛؛یارماشیب ؛یارمانیب؛دیرماشیب

چهار دست پا از دیوار ویا درخت و غیره باال رفته است . در چهار دیوان 

 گوید 

 اول چاه زنخدان دن کونول  قاجچیخدی زلفون سال

  دیرماشیر خانداچی تارینانکبوت اول کیم ع

 کنایه از الیق بودن . ونیز زیبنده شدن . در محبوب  القلوب گوید ؛یاراشا

 والاگرک  نق و اضطرابد ا اونا یاراشاکه خل  

باتی هم اونا اوخشا  ذ    گرک والماق و تخلیات ج 

یعنی پامال و پاشیده شده است . در سد سکندری در دعوای یانجیلیب؛

 دارا و اسکندر گوید 



 سپه خیلی دن یانجیلیب یاریمی 

 فلک عازمی بوتویلوکده ولوب ک رد ا

یعنی سهو و خطا کرده است . در چهار دیوان ؛یانکالیب؛یانکیلیب

 گوید 

 چکسه تیغ کین  هبالدور کیم فلک هر کیم هن

  ئیله یربیداد ا داجانیم میانکیلیب اول منی

یعنی هرزه ماق؛کوپ ویر؛سویله مک؛یابان اوتمک

  گویی کردن

یعنی برگردانیده است . ونیز سوخته است . دوندریب؛یاندوروب؛

 در حیرت االبراردر شب معراج گوید 

 قولدابان آتالن دوروب  اونوپیکی 

 یاندوروب  وساری اوت لنرخشینی گ

روشن کرده است .ونیز سوزانیده است . در ؛یاروتوب؛یاندیریب 

 چهار دیوان گوید 

 ن اوتی فلک شبستانین واوز دیریبنچو یا

 ن اوچوروب هر طرف نجوم چراغ ااویانید

 بیابان بی آب علف را گویند . در لیلی مجنون گوید ؛یابان؛یبان

 ن اه یابان دیچون یتدی قبله 

 ن اله شبان داییاد ائتمه دی قول 



. ونیز می پوشاند .ونیز می باشدنام پسر دوم آیخان ولد اوغوزخان ؛یاپار

 د و احداث میکند. در سد سکندری گوید ساز

 رسا گل اوزره تاب یچان سنبلوم وها

 خورشید دونونان نقاب  ونهیاپار یوز

معمار و بناء را ونیزبه .ساختمان و پل و غیره گویند  سازنده؛یاپوچی

 فته میشودگ

 چسبنده؛. سریشیم که یک نوع ماده چسبنده باشد )سریش(؛یاپوشقان

 کشندونیز پوشش ایکه بر روی چیزی  یعنی پوشیده .؛یاپوق

  کمر کوه را گویند؛یاپی

امر از آراستن؛. ونیز طیّار نمودن . در فرهاد دوزلدن؛؛یاسانک

 شیرین گوید 

 باغی  ندههر قصری نین دوردوزلدن 

 شب چراغی  اوندان هر گل  روالا

لباس معروف  است که در داغستان دوزند و سپاهیان در ؛یاپونچی

 وخته میشودشم دگیرند . ونیز به معنی کوینگ هم آمده که از پسواری بدوش 

 . در چهار دیوان گوید  را گویند برهنهمثل شعله آتش . ونیز لخت و ؛یالین

 یوز شکر کیم گردون  رولوسمندین کیم یالین تک تیز ا

 سمندر وش بونا گرد سمند ائتمیش  دناونا بیز



زنده باد که در لفظ فارسی ی کلمه امر از عمر مداوم داشتن  .مثل ؛یاشا

 . در مفردات گوید  باشد

 اشک دن اوزون گلگون  ولورغیندیم ادئدین سا

 آلتون  ساری اوندانن یاشا ساغین ویم اوزبیک  

پوشیده است . ونیز ساخته است . احداث نموده است. ونیز بر یاپیب؛ 

 در لیلی مجنون گوید  نان پخته است .خود گرفته است .

 ب دوزلدی محکم مجنون یاپی

 خم  ئیله یبالر آرا قدین ا ونقوی

یعنی تحریر شده و نوشته شده .به ؛یازیق لیق؛بیتگی لیک 

شخص مجرم کفته میشود . ایضاحات تورک دیلینده یازماق قیزاریلمیش 

یتمک( یعنی پان دریسینه نشان ویرماق دئمکدیر)دمیرینن اینسان یاخود حیو

 نوشتن هست

  عنی خسته شدی یورولدی؛یالتاندی؛

پهن شده است . پخش ویعنی افشان و پریشان شده است .و نیز یایلیب؛

مه را در دامنه کوه به جهت چریدن رها کنند . در سد سکندری گوید   انگار ر 

 شهر ووادی ساری یایلیب  بیزین

 بیدادکیم ممکن اولسا قیلیب  هن

. ونیز اگر احداث  ساخته خواهد کرددوزلده جک؛؛اقیاساج

 . در فرهاد شیرین گوید  ودنم

 یاساجاق صندلی اوزره مقامین 



 احترامین  ئدکق اوقیلیب دلجول

یعنی روشن شده است . ایضاحات آذاربایجان یاندیریب؛؛یاروب

 تورکجه سینده شکافتن دئمکدیردر فرهاد شیرین گوید 

 یاروب بیر او حیاتی سیم تندن 

 تن اوزره حلّه سی برگ سمندن 

نی سوزانیده . ونیز مالیده  . ونیز پسند کرده است . یعیاقیب؛یاخیب؛

 در داستان شیخ صنعان گوید 

 عشق یاخیب جسم ایله جانینا اوت 

 کفر سالیب دین و ایمانینا اوت 

 یاخود

 اوت یاخیب  لیمهعشق چون ا

 ایکی گوزوم سویی آخیب 

 هر ساریدان کیم گوزوم باقیب 

 درد ایله بیزلری آغالدیب 

مراجعت کرده است . ونیز سوخته است . در یدیب؛گلیب؛قا؛یانیب

 لیلی مجنون گوید 

 دیوانه داخی یانیب شتابان 

 ب داغ ایله بیابان ه ییلئقطع ا

 یاخود



 ایکی شاه فیروز بخت  اقالشجاققوج 

 ائیله دی عزم تخت گلیب سکندر 

یعنی التماس کرده است . در چهار دیوان ؛یالباریب؛یالواریب 

 گوید 

 مجال  زرموئبیلسه گر چاغی وئریر  وبه میار ت

 مجالیم گلیر  میالواریب عذر ایسدیرم تا کی

 خوابیدن ؛یاتماق

 خوابانیدن ؛یاتقورماق؛یاتیردماق

یعنی بیگانه گی کردن. و دوری یایالماق؛یاینماق؛چکینمک؛

  ونیز مواظبت نمودن.  جستن

 خوابگاه  ومثال آن  . در لیلی مجنون گوید یاتاق؛

 ی سیجرادی یاتاقدان قاپالن کیم

 یام ایله گرک خزانی داغدان 

  باهم خوابیدن؛یاتینماق؛یاتیشماق

  . ونیز بخواب رفتن ه استخفت؛یاتی؛یاتیب

  هم خوابه را گویند؛یاتلیق



در موسیقی به معنی صراحی آمده . ونیز آوازی که یاتقون؛یاتوق؛

 پست خوانده شود . میر حیدر گوید 

 از راست قیل آهنگ نوا و حج

 ینی ساز قبیرده شیدیر دوز یاتوقی

  ضعیف ناتوان شدن؛یاداماق؛یادیرقاالماق

  باشدبه معنی پاسبان   قاراوول؛قوروقچی؛؛یانیش

  بیکانه . ونا آشنا؛یاد ؛اوزگه

  نزدیک نمیشودیوخون گلمز؛؛یاوی آلماس

یعنی نزدیک شده است . در ؛یاووتوبدور؛یوخونالشیبدیر

 چهار دیوان گوید 

 کونول گوزگوسونده گوردوم و اولدوم  عکسین

 کیم غیر اونون ائوینه نیچون یاووتوبدور 

روشن کردی .  آتش کردی . ونیز یارونتونک؛یاندیردین؛

 سوزاندی . در چهار دیوان گوید 

 شعله وصلی نی بیزدن اوچوروب 

 ه یاندیردین باری دبیر یلر گهاوز

در آن  دار که سالطین نام خودرامه ساچاقدارتیر؛یاسج 

 نویسند.......)خوانده نشد(



به ترکی مغولی چاپارخانه را گویند . ایضاحات یام خانه؛یام؛ییم؛

تورک سوزجوکلری فارس یازیالرینا کوچورولنده گاهدان سوز دئیشیلیب 

لی و و  که اصلینده د   وانلو سوزجوکلریلّو یادا کی ق  و  اصل معنی آرادا ایتیر .د  

یام   شدیریب اصلی معناسیندان اوزاقالشدیبالراونالری چاقویونلو دئمکدیر

سوزوده یییم خوراک آزوقه وخورده نی آنالمیندادیرامما بو سوزو گوردکوز 

 کیمین میرزه فتحعلی خان قاجاردا یالنیش اوالراق چاپارخانا یازیبدیر 

. ایضاحات جغتای )یاد(امر از خوابیدن .و نیز بیگانه را گویند ؛یات 

سوزونون یرین )ت(سوزو آالراق  اوزگه ده یات کیمین تورکجه سینده )د(

 یازیلیر بو شعری دینله یین . در سد سکندری گوید

 حریمیم آرا گیرمه سین هیچ یاد   

 آد هاونا پرده درلیکد اولموشکه 

 یاخود

 یغیشمای اوندا یات ایل نینک ایاقی 

 یات ایل کیم اوزوب یاد اوتدی داخی  هن

 هستطیّار کردن همچنین . و احداث کن  بشاز و نیزدوزلت؛؛یاسات

همینکه ساخته شد . چون یاسالجاق؛یاساجاق؛یاسالجاق؛

 احداث کرد . در لیلی مجنون گوید 

 اول تخت  دوزلسهله ایبو پایه 

 تخت اوسده خسرو جوان بخت 

 یاخود

 ه مشغول دیاساردا بولسا هر صفت



 ه مشغول دعشرت دوزلجک اولمالی

که از پوست گوسفند دوزند برای نرم تر  مشکی ایستتولوق؛یایوق؛

شدن آنرا به دود داده تا همیشه نرم بماند در  او شیر شتر دوشیده بهم زده 

 چال گیرند 

  خسته شدمیورولدوم؛؛یالتاندیم

 خسته نشدم . وانماندمیالتانمادیم؛یورولمادیم؛

محل کوچ تابستانه ایالت را گویند اینکه یایالق و ؛یایالن؛یایالق 

  باید نوشته شودست در اصل  یایالن و قشالن الق گویند غلط اقیش

یعنی روشن  نکرده . ایضاحات ؛یاروتمایدور؛یاریتمادی

آذاربایجان تورکجه سینده یانی بیر ایشی یرینه یتیرمه دین کیمین ایشله نیر . 

 در محبوب القلوب گوید 

 قلیقن یاروتمااوفا شمعی دور دهر خاکدانید

  قلیقیله الفت توتماان کونلو زمان بی وفالریو

  شدنیعنی ضعیف و ناتوان یادیرقاالشماق؛؛یاداتماق

اگر متفق بیرلشسه لر؛ال بیر اولساالر؛؛یانداشساالر

 بشوند . واگر در کنار هم قرار بگیرند . ونیز پهلو به پهلو هم باشند 

 بارانیدندیاغدیردیرالر؛؛ یاغدوردیالر

 . در چهار دیوان گوید نزدیک است ؛یاقین دور ؛یاخیندور

 نوایی عرض قیل کیم  یتش یارا



 قدم قویسان یاخین دور بنده خانه 

.  گویند با دال بی نقطه  یعنی حرکت دائمی . وحرکت شبانه روزییاداغ؛

 نمودنونیز تردد  

را  موافق افتادنونیزفتن . رمورد پسند قرار گب ی نمک؛؛یاراماق

 )ب ی نیلمک(فتادن به چشم کسی مفید اوهمچنین .  گویند

 دهدتکیه مییاستانور؛دایانیر؛

.با  )یاخار(یعنی شایسته  و پسند میشود . ونیز میسوزاندیاخار؛؛یاقار

 در سد سکندری گوید  ونیز مالیده میکند.حرف غ یعنی می بارد)یاغار( .

 همول تیلبه آلدرارآنداق آخار

 یاشی اشک تک کیم یاقار 

 سلطان حسین میرزا گوید 

 حسین بایقرا گویدسلطان 

 ارقکیم یا ونهایستر و کونل هنه یار کیم ن

 تشویش بی جهت دورور آخر سنه منه 

یعنی صلح کردن . ونیز آشتی نمودن . ایضاحات آذاربایجان ؛یاراشماق

 تورکجه سینده برازنده گی دئمکدیر یعنی برازنده شما هست 

جان  روشن کردن . ونیز جال دادن .ایضاحات آذاربای؛یاروتماق

 تورکجه سینده بیر ایشی یرینه یتیرمک دئمکدیر 

 یاد آوری کردن؛یادا سالماق



  یعنی آماده یراق کردن؛یاراقالماق 

 شدن برای اموریتهیه یراق دیدن . ونیز آماده ؛یاراقالنماق

 باهم آماده گی پیدا کردن . سور سات سفر محیا کردن ؛یاراشالنماق

 یعنی آمرزیدن؛یارلیقاماق

  اسب دوانی کردن. ونیز مسابقه دادن؛اقیاریشم 

امر از بر گشتن و نیز مراجعت نمودن . ونیز یانینک؛یانین؛

 در چهار دیوان گوید وهمچنین نزد شما و پهلوی تان .بسوزین .

 نوایی عشق وادی سینه گیردی 

 خطرلی یولدور  ای احباب یانین 

سبز سبز .نیزو محض گوم گوی؛؛یاپ یاشیل ؛یام یاشیل

ت ئو.ایضاحات تورک یازیالریندا یاشیل رنگینن گوی رنگینده ائله تفوکبود

  دئیلیر (یاشیل)سبز رنگه  (ماوی)ه ینر حال بوکی گوی رنگالقویماییل

.ونیز کنار به ن هست امر از برگرداندقایتار؛؛یاندور؛دوندر 

. ایضاحات آذاربایجان تورکجه  )دالدا قال(. عقب به ایست )یاندور(ایست

  اندور یاخود یاندیر بسوزان آنالمیندا ایشله نیرسینده ی

د ا ه م از برف بارش را گوینیاغیش؛یاغین؛؛یامغور؛یاغمور

 . در چهار دیوان گوید گ باشدو باران و یا تکر

 دفعی سهل اولور گرچه  هدنعنایت یاغموری  الی 

 ن ایاغار او یار گردی ای نوایی روزگاریمد



 یاخود

 یز دی یل داخی تیعنی ا س ر

 یامغور داغی اولور وحشت انگیز 

برگشتند  .ونیز مراجعت کردند . ونیز سوختند . ؛یالر؛دوندولردیان

 در لیلی مجنون گوید

 یاندیالر اوالر ایکاو الر نوامید  

 کیم اولدی عیان ...........جاوید.....)خوانده نشد(

. در ر()یادالمی شکافد.. ونیز شایسته  . ونیز خارجی هارا گویند؛ یارار

 مثنوی گوید 

 زیبنده دور اولسا کیشی اوز عیبینه حاضر 

 ه ناظرنالر عیبیگوز آچماسا اولور یانا

 یاخود

 که قیلدی عشق یانارتنیم ده هر طرف قانلیق یارار 

 نهالیم عکسی کیم توتدوالر تیکرامنی قانلیق الر 

  )یاپاالق(یعنی زخمش . ونیز شپّرک میباشدیاراسه؛یاراسینی ؛

  اسباب و آالت جنگ و غیره را گویندق ؛یراق؛یارا

. وهمچنین یعنی صاحب اسباب و تجمل شایسته و الیق و زیبا یاراقلیق؛

 برازندگی را گویند



  یعنی بی آالت . وبی اسباب . وناالیق؛یاراقسیز

  پونه را گویندگیاه یارپوز؛

رهاد امر از کوبیدن . ونیز پامال کردن . پاشیده کردن . در فدوی؛یانج؛

 شیرین گوید 

 ن باشیم نی یانج ای چرخ زر کار یبئد

 بو گوندن ناشی در کار  ولمازکه اول ا

یعنی ساخته دوزه لیر؛انشاء اولور؛؛یاسالور؛یاسالیر 

 میشود . ونیز احداث میگردد . در محبوب القلوب گوید 

 سینیرعضاسی اول ایاق اوسدونده وا

 یاسالیرخرابه لری  اما کونول 

نی به خوابان . در لیلی امر از خواباند هست .یع؛یاتیردیاتقور؛ 

 مجنون گوید 

 جسم ایله چون روح تاپتدی پیوند 

 ردی ایکی فرزند یبیر مهد آرا یات

 پنهان میکنند . در لیلی مجنون گوید گیزله دیلر؛؛ یاشورولالر

 اوندان یاشورلالر ایندی بیحد 

 اونو سرو گل خند  مه گهکیم بیل

  یعنی شکافنده . ونیز امیر دیوان را گویندن؛یارا؛یارغوچی



 دسته آسیاب را گویند . در چهار دیوان گوید ؛یارغوجاق

 نانین اوچون  ئدهم ائدر فکرین هم ائتگیل فرض اخص

 یارغوجاق ه نی دانه آی گون  نقیلدی چرخ انجم 

. ونیز به معنی را گویندامر از پوشاندن هست . ونیز پرده کشیدن یاپ؛

د مثل یاپ یاشیل و غیره . با بای ابجد مّمر آب را گویند . در محض باش

 چهار دیوان گوید 

 وز آینه سین چکسم آه درد آلودایاب اول 

 بو وجه دن که قیلیر میل خوبالر ساری دود 

 یاخود

 مغ ایشکین دوزرتک یاپ  اوزونده کیم گردون

 گونش سنانی چکیب طوریدا ساواش گورونور 

 باشد شپّره  که  خفّاش را گویندیاپاالق؛؛یار قنات؛یار قانات

کجه گدا و فقیر را گویند . ایضاحات آذاربایجان تور؛یارلی؛دیلنچی

کیمین ده ایشله دیلر کی یالنیش دیر یولچی  وسینده گاهدان دیلنچی نی یولچ

 یعنی سفره چیخان گردش ائلیین 

.  فرمان پادشاهان ترک را گویند . وطغرای آنهاست؛یارلیق؛یارلیغ

 یاری کردن ونیزونیز به معنی استعانت . 

 یعنی آمرزش و رحمت باشدیارلیغا؛

  پینه را گویند؛یاماق 



. دیواره های کناررودخانه و سخره ها را گویند؛یارلیغان؛یارغان

 بر اثر ریزش وغیره بوجود آید

یعنی پسند نمی شود . ونیز نمی مالد . ب ی نمز؛یاندیرماز؛؛یاقماس

 سوزاند . در چهار دیوان گوید و هم چنین نمی 

 مست ائت  وندهمنی ساقیا هجر دور

 ه هوشیارلیق الر نکه یاقماس قرا هجری

  پوشیده نمی شود . واحداث نمی گردددوزلمز؛؛یاپیلماس

  تکیه نمی کندنمی ماند؛ونیز؛یاستانماس؛دایانماز

روشن نمی شود . ونیز برخوردار نمی گردد . یانماز؛؛یاروماس

 هم گویند . در چهار دیوان گوید را یست)یاراماز( .و بی فایده برازنده ن

 فایدا ا شعله هجران توتاشیب دور نه باشیم

 مشعل  هد گئجهکیم یاروماس قرا هجریم 

یعنی بر نمی گردد. ونیز مراجعت نمی کند . ونیز قایتماز؛؛یانماس

 . در فرهاد شیرین گوید  )یانماز(نمی سوزاند

 ش اژدهانی ب نییریو ئجهایالن ن

 ایت هورمک بیرده یانماس کاروانی 

   یعنی روشناییایشیلیق؛؛؛یارونلوق



ونیز  نیست .  شدنییعنی روشن یاروماغور؛یانمالی دئیر؛

 آتش گ

 در چهار دیوان گوید رفتنی نیست.

 ن توکوب اشک فلک تک دل بی خودلوقوما م

 دمبدم یارو ماغور صوبحونی خندان تاپتدیم 

  سنگ زخم را گویند؛داشییاره تاشی؛یارا 

   نصف؛ یاری

 نصف هر چیز را گویند  . در چهار دیوان گوید ؛یاریم 

 چیخدی یاریم گئجه یول عزمین قیلیب اول باغری داش 

 بس عجایب دور قارانلیق گئجه چیخماق لیق گونش 

آیا پوشانیدی . ونیز بنا کردی . احداث نمودی . دوزلتدین؛؛یاپتدین

 به عمل آوردی

  نصف و نیمه؛م چیلیقیاری

  فردا؛یارین

  یعنی فردایشیارینداش؛

یعنی مقصر شدن  . به کسی نسبت گناه دادن . وباز ؛یاغورماق

 خواست کردن 



گویند که قبال بهار و نیز امر از نوشتن هست . ونیز فصل بهار را ؛یاز

 . ونیز داغ بزن تابستان را یکجا یاز می گفتند 

وسرنوشت ونیز .  را گویند فهبه لغت مغول قوم وطای؛یازو

 باشد پسر بزرگ آیخان ابن اوغوز خان همچنین نام.و)یازی(باشد

  نوشته من . ونیز سرنوشتیم منپته گیم؛یازیم؛

  ونی بیابان یعنی دشت و صحرایازی؛

ننوشت . وتحریر نکرد . وا نکرد . ونگشود . پیتمه دی؛؛ یازمادی

 ید شروع نکرد . خطا ننمود . در رباعیات گو

 ساقی یازمادی  اجور اوخون جانیم

 ن خماریم یازمادی ادنوصل جامی

 لر عشقی دن  کلک قدرت سبز خط

 اوزگه ایش الینده گویا یازمادی 

 . در چهار دیوان گوید  رانیده . ونیز پهن نموده گست؛یایمیش

 سنین سوکونده یایمیش آق ساچینی 

 ایماس دور اوزی نوریدن آق 

یعنی نزدیک بود . در چهار دیوان ایدی ؛یاقین ایردی ؛یاخین 

 گوید 

 صومعه ده  هدی که ینییاقین ا



 رنج خماریدا هالک  اواللی

سنگ پارا گویند حجروالسطر و ترکان ی ده  گویندبطریق دا داشی؛ی  

حربارش برف باران می آورد . واین عمل در ماورالنهر شهرت دارد . در  س 

 چهار دیوان گوید 

 وزوم یاشی سیل لر کیم آخار گ

 داشی دور یدا تاشی  سالی نین

 یاخود

 قان یتجک یاغین یاغان تک ای ساقی نایدا داشی

 یاغار یاغمورتک اشکیم چون اولور لعلین شراب آلود

 در حبیب السیر گوید . نثر

که طایفه جالیر و سالجوت . یانکوت . وقنقرات باهم متفق شده سنگ ی ده را 

وشون چنگیز خان و اونک خان را از باریدن استفاده استعمال نمودند تا ق

 بارش برف و باران شکست دادند. شعر

 پدید آمد از مکرشان باد و برف

 شد ازبرف صحرا چو دریای ژرف

 نکرده کسی جنگ بگریختند 

 از ایشان دوباهم هم نیامیختند 

جایی که خیس شده باشد . مثل صورت آدمی که بر اثر اشک  غیره ؛ یاش

آدمی باشد  . ونیز طفل کوچک را گویند ا ه م از بچه حیوان و ونیزسن وسال 

 آدمی . در چهار دیوان گوید 

 اوزونی بیر طفل اوچون اطفال نه میدان یاسادیم 



 یوخسا نه وجه دورار کیم یوکورور اوز ساری یاش 

 یاخود

 ی فاش موردوم نهان اشک ائیله دی سیّریم عارضین گ

 آرا کیم اولسا یاش قالبیدا اوغورلوق ائو گیزله در

سیاست و نسق .ونیز زینت و ساختگی . ونیز قصاص حکم و یاسا؛

فرمان . ونیز آداب و قانون حکومت داری که چنگیز بزرگ آنرا ابداع 

نمود . ایضاحات یاسا اصلینده یاساق دئمکدیر کی قاداغان  ممنوع سوزونه 

 اشاره دیر . در چهار دیوان گوید 

 ضه سین یاسا گلشن کونول رو ونهلواوزون گ

 جان گلشنینی چمن قیل قیل  ناقدین نهالی

یعنی صف . ونیز تیب و دسته . ونیز ساخته شدن . در یاسال؛یسال؛

 چهار دیوان گوید 

 که مژکاندان یاسال قوردون کونول لر قصدینه 

 گوز یوموب آچینجا اوشبو خیل نی قورار خاتمه کوپ

ویند .ایضاحات بو کی برگ درختان و غیره را گیافراغ؛یاپراق؛

یارپاق یازیالر یالنیش دیر یاپراق سوزو یاپیشماقدان گلیر ائله یاپراق 

 یازمالییق . در چهار دیوان گوید 

 ی گورن چاغ ل آی جسم و رخساریمده اونخزان فصلی

 راقپرو شاخ اوزره قالمیش بیر ساری یادئیر کیم بیر قو

 یاخود



 فتار آراین اول گعلتوتدوم لایله ایکی بارماق 

 ایله کیم گل یاپراغین بلبل توتار منقار آرا 

 که زیر سر گذارندومتّکا را گویند؛یاسلوق؛یاستیق؛باش آلتی

 بیگانه گی . غیر خودی . در لیلی مجنون گوید یانلیق؛یادلیق؛ 

 یاسانینی توتمالیق حاقّ دیا

  یاسانجان خسته نی  اونوتما

. در محبوب القلوب  صاحب نسق  و سیاست .ممنوع.دغنق؛یاساقلیق

 گوید . نثر

َ  ئیاساقلیق د  ه شریک نرک یاجوج ماجوج خیلییین قرا چ 

پینه دوز شده . رفو گردیده . در فرهاد شیرین یاماقلیق؛یاماقلی؛

 گوید 

 دئمه گل بنده سی دور بوینو باغلی 

 گدایی دور دونی هر یان یاماقلی 

 ندبه لغت مغول استخوان را گوی؛یاسوق؛سونکاک ؛سوموک

  پهن . مسطح . همواریاستی؛

 شکافتن. ونیز زر سرخ و سفید را گویند . در نسایم المحبّه گوید یارماق؛

 دی وئریر ونایارماق سود یندهال



 هر گون دمیرلری یارماق دییه گلیردی 

 یاخود

 راغ پیچره سنه ساچتی گل آق و قیزیل یاباغ ا

 یل یارماق کیم ال آق قیز اوندان ناه باشیاش

  وصله اش؛ قییاما

  پینه دار . وصله دار؛یاماقلی 

ونیز روسری زنانه را یعنی پیاده بودن .یایاق؛یایاقلیق؛

 در چهار دیوان گوید  گویند .وهمچنین تابستانه باشد .

 ای نوایی گیرفنا دشتینه نه یین وار سادا 

 کیم یایاقلیق اوندا مرکب توشه سیز لیق دور آزوق

 یاخود

 اولور ناکامنه خیال ائتدی کیم 

 له خرام اییایاق ائتمک بو نوع 

  بر گشتن. و مراجعت کردن . وهمچنین سوختن؛   یانماق

 امر از مالیدن . یعنی اندود کن . ونیز ب مال.در چهار دیوان گوید یاق؛

 کونول جراحتینه یاقماق وصال مرحمی نی 

 قجاردیسیندیفراق خانه سی بیرده باشیم 



ونیز سوزانیدن . وهمچنین مورد پسند قرار مالیدن . ؛یاقماق؛یاخماق

 گرفتن . در حیرت البرار گوید 

 یاندیریبآندا مصحف ورقین 

 رحلی نی اوت یاقماق اوچون سیندیریب 

 یاخود

 ماق هوس خاوت یا اقیلدین آفت برقی دن  جانیم

 ن تک اوت یاخماز هوس ماق اوچون قیالخت یاطفل او

  یعنی پنهان و مخفی شدنیاشورانماق؛

 حیات خود ادامه میدهد. زندگی می کند . وعمر می کند؛یاشار

   نمناک. اشک آلود .سن سال را گویندیاشلیق؛یاشلی؛

  روبند زنان  را گویندیاشماق؛

را گویند . ونیز به معنی و نحیف الغر و ضعیف یاشیق؛دوشگون؛

   و حیوان دندانی که نمودار باشدا هم انسانآفتاب باشد . وهمچنین 

  سبز؛لیاشی

  نوعی کنجشک آبی ایست؛یاشیل باش

 باریدن ؛یاغماق



. وهم چنین کنایه از  )یاخ(روغن را گویند . ونیز امر از مالیدن؛یاغ؛یاق

 هست بارانه و غیره باریدن 

  یعنی روشنیایشیقلیق؛؛یاغدولوق

  شانه را گویند؛یاغریق؛داراق

  یعنی شانه بین؛یاغرینچی

. ونیز نانی که در روغن پخت ا گوئیندچیز به درد نخور ر؛یاوه؛یاوا

 کنند . در چهار دیوان گوید 

 الین زلفونده الین اوندا یاوه ائدیرسن 

 بیر ائو تک کیم ایالن توتماق اوچون آغیز دادیر افیون 

به معنی روشنی . ونیز روشن . ونیز ایشیقلیق؛؛یاروق؛یانار

 شکافته شده . در چهار دیوان گوید 

 یوخ عجب ن یاروق گلشن آرا قارانلیقدا یوسف س

 اولوالر جلوه گردانیم قمر آخشام گونش گوندوز 

 یاخود 

 ن دئیر آزاد وقدین قاشین دا نیچون سرو اوز

 ایشیقلیقنگ قومون  دور اونون ایامی که سبزر

ممنوع . قدغن. به لغت مغول  بدعت و مهم و سقر ونیز کمکی که ؛یاساق

کنند و در دادن لشکر بدون مواجب  پادشاهان  رابه در مواقع جنگ رعیت 

 به وقت ضرورت و طیاری جنگ  . در سد سکندری گوید 



 ه یتیره یین فوج فوج دیاساق بیر

 که توتسوزچریک نی حفیض  نی اوج 

اگر بر گردیم . واگر مراجعت کنیم . دونسک؛قایدساق؛؛یانساق

 ونیز بسوزیم . در لیلی مجنون گوید 

 سک دن گوءون یبخت اولساق راضی 

 دونسکیوخ دیسا قبیله ساری 

یعنی برهنه گی و لخت بودن . در محبوب القلوب یالینیق؛ یالینقاج؛

 .مصرعگوید 

 آجلیق یالینقاج لیق ضرورینی بیلمه دی 

 گونه صورت را گویند  ؛یانغاج ؛یاناق

 ین اوپوم نگارین قزلفی کیمین یانا

 یوخدور سنین یانیندا بیر قیلجا اعتباریم 

دستگیر کرده . گریبانش را گرفته . نیز ؛یاخاالمیش یاقالمیش؛

به لغت مغول دقعه که کوردکان به شکارروند انگشت بزرگ به چریش مالند 

که اول دفعه پای کسی اه سری گاغالمیشی گویند و همچنین در جنگ و آنرا ی

 ت وقرا یاغالمیشی کردن را گویند  علم آورند

 روغن دلق کن را گویند؛یاغالغور

  یک نوع پرنده است؛یاییاغل

 باشدروغن اندود. چیزی روغنی شده . چربی شده یاغلیق؛یاغلی؛



متمّرد.از فرمان سر پیچی کردن .به ارباب خود شوریدن . غنیم . ؛یاغی

 دشمن 

جراحتی ایست  بر پشت ویا  در شانه اسب بهم رسد. ونیزامر از ؛یاغیر 

 )میبارد(باریدن هست 

 را گویند . در دیوان گوید بارش باران و غیره یاغین؛

 گوزده اشکیم دن قاچیب گیردی خیالی کونلومه 

 دان یولدا ایل ویرانه ده قیالن تک پناه یاغین چوخ

  اظهار عجز کردن .و التماس نمودنیاقارماق؛یاخارماق؛

 دستگیر کردن . گریبان کسی را گرفتن قایاقالماق؛یاخاالماق؛

  نزدیک شده استیاوونوب؛یوخونالشیب؛

به معنی شوربا باشد که به مریض دهند . ایضاحات خالی.یاوان؛

ائله سینه یاوان  آذاربایجان تورکجه سینده خالی و بوش و یاخود چوره گی

  یمک دئمکدیرکی

 )اینجیدی(یعنی متعجب شده.  و رنج کشید ؛یالقیدی

  یعنی عجز و تملق می کندیالواریر؛یالینور؛

 لتماس نکن یعنی ایالوارما؛یالینمه؛یالنیما؛

 یالقیتما؛به ستوه نیاور. در چهار دیوان گوید 



 ای عندلیب  هرنگی یوخدورچون قیزیل گل نین سن

 له ایاسرو کوب یالقیتما فریادین ال  ل قوالغینا

گالویز شدن . ونیز گریبان همدیگرا ؛یاقاالشماک؛یاخاالشماق

 گرفتن 

 پنهان کردن . ونیز مخفی نمودن . درگیزلتمک؛یاشورماک؛

 فرهاد شیرین گوید 

رد نینک پرده سی  ه قایدا یارا نخ 

 مدارا  ئیلهن اوعشق اوتگیزلتمه 

 اولورمو سین گیزلتمک ذره گونش 

 حباب ایچره مگر دورماق اولورمو

 یاخود 

  ساری ئیله یباوزون اگیزله دیب درد 

 ساری ائیله یبگوزون توکمکله شک ا

مودن . در لیلی عجزو و انکار و تملق نیالوارماق؛یالینماق؛

 مجنون گوید 

 وارماق؛وار بسی ایش اونا یال

 تاممکن اونون ساری ساغینماق

. یعنی روشن کرد . جال داد ایشیبقالندیردی؛یاقتو؛یاخدی؛

 ونیز سوزانید



  نزدیک شدن؛یاقینالشماک؛یاخینالشماق

 نزدیکتر کردن  امر از؛قرمایاقینالشدورماک؛یاخینالشدی
 هست

  التماس کردن؛قیالبارماق؛یالوارما

  یعنی برهنه شدن سویونماق؛؛یانکالماق

  یعنی بهره بردن . ونیز سود دیدن؛یالیجماق

  یعنی درخشیدن؛ایشلالماق؛یالدیرماق

. نیز شفاف یعنی درخشانیدن ایشیقالندیرماق؛؛یالدیراشماک

 کردن 

کنایه ونیزظرف شکسته. ظرفی در آن به سک و غیره غذا دهند . یاالق؛

 انده و بی کیفیت که به کسی دهند از غذای م

یعنی حریر سرخ که بر کاله خود پیچند. ونیز شقّه. ونیز علم . ؛یاالق

 همچنین امر از ظرف ایکه در آن به سک و غیره غذا دهند 

 زر اندود و مطال را گویند . ونیز زرق حیله و تلبیس ؛یالدانالماق

  یاری و استعانت کردنیاردیم ائلمک؛؛یالقاماق

. ونیز زحمت کشیدن )اینجیمک(یعنی رنجیده شدن ؛قیتماقیال

 )یورولماق(. کوفته وخسته شدن )چالشماق(



  اگر کسی همراهی بکند؛ یانداش سا

برهنه . وعور باشد . ونیز قماش پارچه نه دوخته را ؛یاالنک؛یالین

 گویند . در سبعه و سیاره گوید 

 نی کیم کیچیک و اولوق یرک لویوب هین

 یاالنک ساققالی یولوق  ی باشیدارو

 یاخود

 سوز دئیب اولوس اولدوالر اشک ریز  یرب

 چکدیلر رستخیز  یاالن گوتوروب  باش

  یعنی پهن و گستردهننی؛ا  یالپاق؛

 )یالوارماق(یعنی چاپلوسی.ونیز عجز و تملق کردن ؛یالتاقلیق

امر از توصیف کردن ونیز وصف نمودن . اویمک؛؛یاقتاسانک

 . در چهار دیوان گوید  ونیز اگر وصف بکنی

 واعظا ائله ی تگیل لیک نجه کیم کوثر مئی ین 

 مه گینن گئچایاقتاسانک حاشا که مین رطل گران د

یعنی گسترانیدی . ونیز پهن نمودی . ونیز قابل یارادینک؛سردین؛

 و شایسته دانستی .یعنی خلق شدیم )یاراندیق( در چهار دیوان گوید 

  سردینه نلیتنیم نی زخم قیلیب عشق اه

 ه داخی یارا ترحم ائت هانی بو ناتوان



  کرم شب تاب را گویند؛یالدوز قوردی؛اولدوز قوردی 

  ستاره سهیل را گویند؛یالدیراق

 کذب و دروغ را گویند . در حیرت البرار گوید ؛یالغان؛یاالن

 دئدی یاالن دئمه کیم شوم اولور 

 مذموم اولور  هدنکذب دوز ایل الی

 یعنی کّذاب . ودروغ گو . در سد سکندری گوید ؛النچییالغانچی؛یا

 نچی ایل ارجمند ولسا یاالا جهن

 سوزو ارجمند ایچره دور ناپسند 

 را گویند یعنی تک تنها . وبی کس و یاور؛یالقوز

شعله آتش را گویند . ونیز سک دیوانه که زبان خود را ؛یالین؛آالو

در چهار لخت و عریان .وهمچنین بیرون می آورد که شبیه شعله شود . 

 دیوان گوید 

 عجب  هدا قان دور ننباغری یانیقگر نوایی نین 

 کباب  یانارنه گوزده یالین اوزره دوشوب خا

  یعنی مشتعل و افروخته؛یایین لیق

  مشتعل تر و نیز افروخته تر؛یالین راق



یعنی برگشتیم. ونیز مراجعهت قاییدیق؛دوندوک؛؛ یاندیک

 )یاندیق( کردیم . ونیز سوختیم

شکافته نشد .گشوده نشد در چهار دیوان ؛دییاریلمایاریلمادور؛

 گوید 

 شکنج طره سیندن کیم گره یاریلمادور 

 اما هنوز آییلمادور بوبنفشه دور

  پینه کردن . وصله نمو دن؛یاماماق

 گوید چهارمقصر دانستن . گناه کار کردن . در دیوان ؛یازغورغان

 زغورغان ایمیش یار قتل ائده لی عشاقین یا

 وئر بو بزم ایچره نوایی یه تقدم یارب 

بناءنکردی. و نان را به تنوری نزدی .ونیز  پرده نکشیدی .و ؛یاپمادین

 همچنین  نپوشانیدی . در چهار دیوان گوید 

 کونولر نقدینی تاراج ائدرکن یاپمادین برقع 

 وز باغالر ق راقچی کاروان گورجک ااونون تک دور که 

پنهان کردن تو . ونیز مخفی  گیزلتمه گین؛؛ینکیاشورماق

 نمودن شما. در لیلی مجنون گوید 

 دی ای هنگیزلتمه گین  هن ماقینقیل

 دی ای هسورماقینک ن همندن ین



  روسری .و سربند زنان را گویند؛یایلیق

  نزدیک را گویند؛یاقین ؛یاخین 

  )گئچی(بد . وزشت . به لغت مغول ب ز را گویند؛یامان

  بدی . وزشتی زبونی؛نلیقیاما

 )یامچی( خوب.و مناسب . ضابط اسبان چاپاری را گویند؛یاخچی

. ونیز کوبیدن هستبه معنی نرم کردن یوموشاتماق؛؛یانجیماق

  )داغیتماق(. وپامال کردن)دویمک(

همدوش بودن . ونیز هم پهلو شدن . همراه همکاری کردن.؛یانداشماق

  شدن

تن . حیرت زده کردن. و نیز مبهوت غلط انداخ؛یانکماق؛یانیلماق

 نمودن 

  چیزی غلط ضبط کردن؛یانکینماق

در آوردن . ونیزبه طنزشخسی را به شوخی ا دای کسی را ؛یانسیالماق

 تقلید نمودن 

.ایضاحات آذاربایجان تورکجه علف خار شتر را گویند ؛یانناق؛یانداق

 دئیلیر (دوه قارنی)سینده 

بر دو پهلوی اسب بندند. نیز کیچیم  جوشنی که در روز جنگ یانجاق؛

که بر روی اسب افکنند  مثل کستوان که در شاهنامه گفته شده 



.ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده کیشی و یاخود قادینین بودونا است 

 دئیلن سوزدور)باسن(

 جیب. کیسه کوچک . ونیز جیبی که همراه آرخالیق دوخته شود ؛یانجوق

  ز . یعنی صدابه معنی آواسس؛؛یانغو

 یعنی طرفش . ونیز سمتش . هر یانغی یعنی هر طرفش ؛ یانغی؛یانی 

  نزدیک شدن؛یاووشماق؛یوخونالشماق

یعنی تغییر دادن و نیز منحرف نمودن . ونیز ؛یاوماق؛یانکماق

 برگردانیدن 

  به معنی سخن و امثال آن . ونیز دشمن را گویندسوز؛؛یاو

  ختندشمن را تابع خود سا؛ یاوالماق

  آهسته  .ونیز آرام . حلیم و بردبار؛یاواش

  کسی که دعوت به مهمانی و عروسی خود کند؛یاوچی

ر ی   بچه وحوش و طیور را گویند؛یاو 

هیزم معروف باشد که اورا شیباق هم گویند . در اودون؛؛ یاوشان

 فرهاد شیرین گوید 

 دنیز یوخ کیم غدیر وحشت انگیز 



 اولور تیز اوت اولکه یاوشاندان  هامی

  ماکول خالص را گویندیاوغان؛

یعنی دشمنستان . ونیز مکانی که دشمن در آنجا زیاد باشد . مقر ؛یاوالق

 و جایگاه دشمن . ونیز به معنی عجیب و بغایت هم آمده 

ر   بد و زبون را گویندپیس؛؛یاو 

  نزدیک را گویدیاووق؛یوخون؛

 تملق نمودن چاپلوسی کردن . ونیز عجز یالوارماق؛؛یاالنماق

یعنی روشن شده . ونیز جال یانان؛ایشیقالنمیش؛یاروغان؛

 . در چهار دیوان گوید )ایشیالمیش(یافته 

 ساچیندا زر افشان چهره ن صالبت شامی هریان 

 شمع هدایت دور  یاناندن ینتجلی مشعل

به معنی نور و ضیا. ونیز روشنایی . در چهار دیوان ایشیق؛؛یاغدو

 گوید 

 گونش  ایتّی ایشیقالندی انی تک گونشایتکاولدوز 

 عارضین خورشیدی چون قیلدی طلوع اول یاغدو 

 یاخود

 لیقجهانی تیره گر ائیلر قاران

 سنان الر شمعی سالیب اوندا یاغدو 



باشد . آنرا کئچیم هم گویند . در سد زره . ونیز کستوان.؛یاوورغان

 سکندری گوید 

 ن کئجیم ساال اولی باد پاالر

 ا یاوورغان گئچیم  سراوسقرالت 

امر از اورتمک؛باسدیرماق؛گئینمک؛یاپین؛؛یاپون

  پوشیده شدن

نوشته شده . ونیز ته؛تک؛پ  پیتیک؛پ  ؛یازیلغان؛یازیالن

ر . ونیز خطا نمودن  . د)چاشمیش(. ونیز سهو کردن  )آچیلمیش(گشوده شده

  چهار دیوان گوید

 یلمهنون تک کیم ائشیت سیز نقطه بن جان اویازیال

  مداخال و قدین نقشی بو زار و خسته جانی ولورا 

 تک و تنها . در سبعه و سیاره گوید ؛یالقوز

 مین مودور مین رزم چون دوزدوم 

 پوزدوم  تکیمهچین سپاهی نی ی

 . در چهار دیوان گوید هست تهشکاف یعنی؛ یاریبان

 بیل  هایل اودومقطره قطره که سن سیز 

 ر قاشوق قاشوقله ر سوئ تیننکوکسوم ا   ریبانیا

امر از روشن کردن هست . در چهار ؛یاروتسون؛یاندیرسین

 دیوان گوید 



 ساقی  گتیرغم ائتدی تیره منی جام مئی 

 ی یاروتسون بو برق رخشانین که گوزلریم

 و نیز به یادشیعنی از یادش ؛یادینان 

  درد دل کردن . عجز و تملق نمودن؛یالیغنان؛یانیق سینان

 عنی مقصرین . در لیلی مجنون گوید ی؛یازوغین؛یازیقین

 تمامی  دئییباّمت یازوغین 

 اولجه کامی  ایسده یننتاپیب 

و نزاع و دعوا پرسش گناه و غیره به معنی محکمه یارغو؛یرغو؛

را گویند که دادرسی  هیئت م نصفهوهمچنین آمده . . ونیز به معنی غلو باشد

 . در چهار دیوان گویدحضور داشته باشند

 رس ایچره غوغادن دماغیم تاپتدی ضعف حلقه د 

 ار تنی بو یارغودان ه دینک قوتیمئی توتوب ساقی 

 خواجه حافظ گوید 

 حافظ ار شحنه نترسد مئی بیار 

 نیز هم  بلکه از یرغوی سلطان

.ونیز بطرف . وبه آمدهبه معنی دوباره . ودیگر . ونیز هم چنان ؛یانا؛ینه

 سمت . در داستان شیخ صنعان گوید 

 وک بانلیق گلدی بیر ایل یانه سی خ



 جرمانه سی  وبیر یوللوق آتش گاه اوت

 یاخود

 اونو چون چیخاردجاق گتیریب یانه نی  

 اوز قیلیبان یرینه بیگانه نی

اگر خودرا بسازد . ونیز خودرا دوزلسه؛قایریلسا؛؛یاسانسا

ب در محبوب القلوونیز اگر ساخته بشود .ونیز احداث بگردد.اصالح نماید . 

 گوید 

  ایلهکیشی کوپ یاسانسا جلوه ار 

 سگی توکانالریم مرآتمژه م داراق دور و ا

یعنی مجرم و مقصر نکن . ایضاحات آذاربایجان تورکجه ؛یازغورمه

سینده یازیق سوزو بیر کسه خطابا بچارا و فقیر آنالمیندا ایشله نیر امما 

 اصلینده گوناهکار دئمکدیر 

 ور . در چهار دیوان گوید یالقیتما؛یعنی به ستوه نیا

 بی محل گلبانک ایله یالقیتما بلبل ایلنی کیم 

 له ایباغی گوللری خوش دور ولی جایی  دهر

پوست دبّاغی شده را گویند . ونیز لباس پوستینی که ؛یارغاغ؛یاریق

 گویدجنگ پوشند  با قاف آمده . در چهار دیوان  موقعتاتاری یه در

 وموک اوزره ینه جسم ضعفی ندن دیری قالمیش س

 یمه قغارپّران اوتر چمن یتسه بویا خوهجر او

 یاخود



تن  سنبلون غه بیر چیکای بنده دور مشک خ 

 گر دلیل ایسترسن واردور لباس یارغاق

   نصف هر شئی را گویند؛چیلیقیاریم 

 دایره و تنبک زن را گویند . در محبوب القلوب  گوید ؛یارالغوجی

 قال له سورغوجی ماینقاره خوان 

 له یارغوجی  مقال ایسیاره 

 ح و مصالحه نمود . ونیز زیبنده یعنی اصالباریشدی؛؛یاراشتی

 در چهار دیوان گوید  ونیز مسابقه داد .. )یاراشیق(ونیز برازنده

 ان جخورشید اوزره مئی دن گوللر اول

 گل اوزره قطره لر ینکلیغ یاراشتی 

التماس نمودم . در نیزویعنی اظهار عجز کردم .یالواردیم؛؛یالیندیم

 چهار دیوان گوید 

 نه ائتدی اول بت بیگانه وش ائتدی که ساغیندیم 

  یالواردیم هکیمی اول ا یت وارانیال هیا یت آشنا

 دم . ونیز مالیدم . در فرهاد شیرین گوید سوزان؛یاقتیم؛یاختیم

 اوجی اوزه چون پایه تاپتدیم 

 یله عالمی یاختیم اگونش جرمی 



یعنی ساخته و آراسته شده قایریلیب؛؛زلیبدو؛یاساشیب

 است .مصرع. در تاریخ بابری گوید 

 گلیب ویریشا  دوزه لیبکه خسرو شاه 

به لغت مغول یعنی پسندیده . ونیز کار ؛ب ی نمیشی؛یاسامیشی

 را گویند. ونیز انجام دادن کارها  شده ساز

تورکجه ونیز تابستانش؛ایضاحات آذاربایجان یعنی کمان اورا .؛یایینی

گوزلمک موقایات اولماق یاخود بیر  نده بیر یایینماق سوزو وارکی اوناسی

 در سد سکندری گوید  ر ه دللایشدن حذر ائتمک آنالمیندا ایشل

 یایینی کیم که ائیلر خیال  نقاشی

 اویاتدان گورونمز گوزونه هالل 

  . واگر بسازداگر بزک و آرایش نمایددوزلتدسه؛یاراسا؛

را  یت .نا کار آمد . ونیز بی  خاصیتافبی ک؛مازیاراماس؛یارا

 که ناکار آمد باشد ایست  کسی کنایه از.  گویند

 باب الباءالحطی مع الیاءالتازی و الپارسی 

 ب ب ر؛یبار؛آپار

 میبرد؛یباریر؛آپاریر

 ب رد ؛یباردی؛آپاردی



. ونیز نان )یاپار(ه . ونیز میسازد ؛یعنی مشک نافیپار؛ایپار

 یزند را به تنور م

از هم پاشیده . ونیز ازهم گسیخته شده . در یب؛تداشپیر؛یباب 

 حیرت البرار گوید 

 ائله سه  پیرتداشیقمئی نه عجب تن بس 

 له سه و سیل نی تانک ائوینی خیرات ائ

 یاخود

 چو ساقی ائتدی قدح گوزگوسونده جلوه حسن 

 لو اولسا کباب نعجب عاشق میخواره کو هن

 آب و علف را گویند . در سبعه سیاره گوید  بیابان بی؛یبان؛یابان

 ه دولدی یبان دشیر تک فوری بیر

 طعمه اولدی بلکه شبان  وندئمه قوی

 یاخود

 ه یباندان یچون گلدی قبیله 

 له شباندان ای ونیاد ائتمه دی قوی

 باب الیاءمع التاءوالقرشت 

  عدد هفت را گویندی تی؛یدی؛



  َ  یعنی ب رست؛ی 

 رسید؛یتدی

 نرسید؛یتمه دی

  میرسد؛ی ت ر

با ظرفیت تمام.با تمام وجودش. وهر آنچه یتیرینجه؛اولدوقیجا؛

 بوده اش   

  به عمل آمدنش؛یتمه سی

  نمی رسد؛یتمز

  نمی رسد ؛یتیشمز

  ودنرسیده است . ونیز کنایه از ادای مطلب نم؛ی تیب

  رسانیده است؛یتیریب

 گوید  برسید . ونظارت بکنید . در چهار دیوان؛یتینک؛یتین

 ای مسلمانالر یتین فریادیما کیم کافری 

 جان و کونلوم آلدی ایندی سوز گلیر ایمان اوزه 

هفت سو . وکنایه از هفت کوی یدی یول؛؛یتی قول؛یدی قول

 . در سد سکندری گوید  ر اصطالحات لشکری بکار میرفتو راه است  د



 آراسته یتی قول  اونداقیلیب 

 ه یول که ییل خیلی تاپمای آرا یرد

 رسیدن ؛یتماک؛یتمک

 رسیدن یتیشماک؛یتیشمک؛

 رسانیدن ؛یتورماک؛یتیرمک

  یعنی برسیم. ونظارت بکنیم . ونیز باخبر بشویم؛ی ت ک

  ستاره بنّات النعس را گویند؛یتیکان

 میرسد؛یتیشار؛یتیشر

 باب الیاء مع الجیم التازی و الپارسی 

 ی گوید چیز خوردنی را گویند . در سد سکندرمک؛یجین؛ی  

 جیبینه یغار دهتاپسا یر مکی

 یخار  وب رینکیم قالسا دوره   هن

 باب الیاءمع الخا و النقطه دار 

  خوب . بهتر . ونیز مناسبیخشی؛یاخشی؛



یعنی بهترک . ونیز خوب ترک . یخشیراق؛یاخشی راق؛

 در فرهاد شیرین گوید 

 ر یخشراق دادئدی بو عشق ترکی ی

  یراق دیرادئدی بو شیوه عاشیق دن 

  .بهتران. ونیز مناسب هاخوبان یخشیالر؛یاخشیالر؛

 باب الیاء مع الدال بی نقطه 

افسونگر باران وغیره را گویند . شامانی که با دعا وبا و رد ی داچی؛

  خواندن باران می باراند

 باب الیاءمع الراءالقرشت 

 امر از راه بردن هست . در چهار دیوان گوید ؛یریت

 ن جام یریت ساقیا آینه گو

 منی اسکندر جم  کیمبیردم ائت 

 اسکندر  هجم قالدی و ن هکه ن

 بیردم غم  مه سهکیم ی یاشاماز

  َ زمین ها . ونیز می سراید و  مکانها.ونیزجاها .وی رلر؛؛رالری 

 آواز خوانی میکند . در فرهاد شیرین گوید 

 سسر اوچون گتیر ساقی چکیب یرل



 لگون ن اوکوش بیر جام گادیینده توی د

خواننگی بکنم . ونیز آواز خوانی  بخوانم.ونیزاوخویام؛؛ی رالی

 نمایم . در حیرت البرار گوید 

 ساقی آلیب گل قدح خوش گوار 

 خواه وار  اونو چکریرالی آلیب 

 را گویند با فاصله نیزیعنی دور . ویراق؛اوزاق؛

  از دور؛یراقدان؛اوزاقدان

سفر و غیره .جمع کردن تهیه و تدارک دیدن برای  ی راق؛یاراق؛

. ونیز آالت تحریر اسلحه . در فرهاد شیرین را گوینداساسیه سفر و غیره  

 گوید 

 یراقی اان یول ه تاپدبو شارع بیر

 کیم براقی  اوندایتیب منزل و 

 یاخود

 دی اتفاقی ی ایحج موسم

 اونو کیمسه نین یراقی  ئیله یبا

 چاک خورده.پاره؛یرتیق

 ده است . در سد سکندری گوید یعنی پاره کر؛یرتیبان

 یاخا یرتیبان قاچدی داشالدی



 دئدی زار سیالب بو سوز باشالدی

 . در سبعه و سیاره گوید مکانزمین.جا و بستر ؛ی ر

 اونوتن که جان سیزدورور نه ائدک 

 جانی  ولماغاایرقوی تن که 

  از زمین؛ی ردن

  روی زمین؛ی ر اوزو

 باشدکنایه از اموات ؛ ی رائلین

  دریدن . پاره کردن؛تماقیر

 خواننده  ومغنی را گویند . در ساقی نامه گوید اوخویان؛؛یراق

 ای یر اوسین هم ایشینک نی گورکوز 

 یاتونغاچی تک اولوغ ی رنی دوز 

 توغانچی و یراو دوزجک اول 

 سن قدح آل و توقون قاتال یوکون 

  کردندریده  نیز همدیگر راباهم دراندن و؛ یرتیشماق

یعنی سراییدن و نیز خوانندگی اوخوماق؛؛اق؛یرلماقیرالم

 کردن



  جا کردن . ونیز گنجانیدن؛ی رائلمک 

 پاره .وچاک برداشته . شکاف خورده؛یرتیق

ده . ونیز پ ر رو . بی حیا و همچنین به حیوان درنده گفته ندر؛یرتیجی

 میشود  

  پاره شده . چاک برداشته؛یرتیلمیش 

  زیر زمین؛یر آلتی 

 هویج؛یرکوکی

 باب الیاءمع الراءالنقطه دار 

 را گویندداماد. شوهر دختر . ویا شوهر خواهر ؛یزنه؛کوره ک ن

  هم رای شدن . شور کردن به یک نقطه اتفاق رسیدن؛یزاغ

 باب الیاء السین  بی النقطه 

 را گویندلشکر شکست خورده . ونیز لشکر بی سردار ؛ ی سق

را گویند . نظم ترتیب هم به فتح اول صف و ردیف ؛ی سال؛یاسال

 آمده . در چهار دیوان گوید 

 قصدی  غه یکه مژگاندان یسال دوزدون کونولا

  چوخ اوز یوموب آچینجااوشبو خیل نی قوزاتمگ



  وزیر را گویند؛ی سون

کسی را گویند که نظم  ترتیب صف لشکر و یساوول؛یاساوول؛

ه ضامن نظم ترتیب سپاه را به عهده دارد . ونیز کسی که در مساجد و غیر

 است  

 باب الیاءمع الغین نقطه دار 

درخت . چوب را گویند . ونیز به معنی فرسنگ هست بیر یغاج؛آغاج؛

ایضاحات هربیر آغاج آلتی کیلومتر حساب آغاج یعنی یک فرسنگ . 

 در سد سکندری گوید اولونور.

 ه زال یهمانا که گلدی تماشا 

 ونداق منزلبغاچین اوپوپ سوردی آ

   امر از گریه کردن هست. گریه کن؛ال؛آغالیغ

 ونیز می گریاند.  به گریه میاندازد؛یغالدیر؛آغالدیر

  کنایه از کسی که همواره گریه میکند؛یغالغان؛آغالغان

یعنی به گریه آوردن من . در چهار .یغالتماغیما؛آغالتماغیما

 دیوان گوید 

 غالتماغیمادور آاوت ساچی  یاندیرماقیمایوزی 

 تاراجیما ساعی قاشی خونریزیما مایل گوز 

  امر از جمع کردن هست .یعنی  جمع کن؛یغشتور؛یغیشدیر



 یعنی باهم گریه نمودند .در چهار دیوان گوید ؛یغالشیب؛آغالشیب

 اوچراشیب  کی سیوش دورور بیر تیره شام هجر ایخ

 آغالشیب   افالشیبیتیشیب بیربیرلرینن محکم قوج تا

یعنی گریه کردن شما . در چهار  دیوان ؛زییغالمانکیز؛آغالماق

 گوید 

 اشالنک که غذا قیلسونالردایت لر الینده 

 یزنکغالماآبزمینی برهم ویریب ماتمیمه 

 ؛به معنی تیر آمده که در جنگ بکار برند یغلغ

 گریه کردن .در چهار دیوان گوید ؛یغالماق؛آغالماق

 ن گورن زمان محروم ائدرسه وصلیدن ووزابیر دم 

 ای اشک طغیان ائیله دین  ئیلیبنآغالماق اوز ا هی

  یعنی گریه کردن او؛یغالماغی؛آغالماقی

  جمع کردی؛یغدین

یعنی جمع کردند . در فرهاد یغیشتوردیالر؛یغیشدیردیالر؛

 شیرین گوید 

 دا یر سالیب  آنی  آدمی هین

 یغیشتور دیالر اول گوه بالنی 



دند . دسته جمعی به به اتقاف گریه کر؛یغالشدیالر؛آغالشدیالر

 گریه افتادند . در فرهاد شیرین گوید 

 ی بو خاول دا چوخغالشدیالر آیبن ئد

 حزین شاپور ایله دلخسته بانو

 یاخود

 نی سوزوشوب یتا یتیشدیلر چو بیر بیر

 غالشدیالر کیپ کیپ گوروشوب آبسی 

  جمع کردن .دپو نمودن؛یغماق

  امر به جمع کردن دادن؛یغدیرماق

 امر از افتادن هست . یعنی افتاد . در چهار دیوان گوید ؛یخیلماق

 دیر آرا هر یان یخیلما وجد ائدیب ای شیخ کیم 

 هر بی ادب  اوالرپیر دیر الینده مستحسن 

گروه و انبوه . ونیز جمع شدن عده ای  جمع . ونیز مجمع ممجلس و ؛یغین

 لرا گویند در جایی مثل عروسی و غیره 

  فیل را گویندو نیز جمع کرده است ؛بغیی  

 جمع کرده است . در فرهاد شیرین گوید ؛یغیب

 لین فرخنده حاکیم ئمن ایغیب ار



 قیلیب فرهاد اوچون رّدمظالیم 

 اگر جمع بشود . در فرهاد شیرین گوید ؛یغیلسا

 یغیلسا عشق ائلی خیل سپاهی 

 سن اوالرسان بارینین پادشاهی 

 باب الیاءمع القاف

 ن هست . ونیز خراب کن . وبیندازامر از انداختیق؛یخ؛

 اگر بیا فتد . اگر خراب بشود . در فرهاد شیرین گوید ؛یقلسا؛یخلسا

 یقلساحجره اولسون قصر آباد

 سرو آزاد نقوروسا سبزه اولسو

  بیاندازیم؛یقاق؛یخاق

 هست خراب کردن  امر ازانداختن . ونیز؛یقماق؛یخماق

 در فرهاد شیرین گوید . .ونیز جمع میشودمی افتد . ؛یقیلیر؛یخیلیر

 دان طوفان قیلین یای گوزو کونلوم سرشک و آه

 یلیر کلبه سین ویران قیلین خی هجان وجسمیم  ن

  می افتد . بر زمین میخورد یقیالر؛یخیالر؛



  جمع جور. وچسبان؛یقیجام

 افتاده . سرنگون شده .ویران شده. در چهار دیوان گوید؛یقوق؛یخیخ

 یب دلربالیق وعده قیلدین وصل وئریب غم نقدی ائله ی 

 آلدین لطف گور سه دین  وکونلوم خیقکرم قیلدین ی

نام زیوری ایست که اورا یقلتان هم گویند .به معنی یاخالیق؛؛یغتاق

 استجامه هم آمده 

 افتانافتان ؛یقیال یقیال؛یخیال یخیال

 باب الیاءمع الکاف التازی و الپارسی 

ایضاحات میرزه فتحعلی خان خار پشت را گویند .؛کیرپی؛ی کنت

قاجار او سوزلوگونده چوخ سایدا شعیر نمونه لری گتیررک هیچ اوز سوز 

در  او شعیرده گتیرمه یب بو بیت ده گوروسوزکی یکنت سوزو یوخدور .

 محبوب القلوب گوید 

 قاری سقالین وسمه ایله بویاما

 تک دور که اونو گالب ایله یووان 

ت را گویند . در سد سکندری عدد بیسایگرمی؛؛رمی؛یرمییک

 گوید 

قر غهکه حاال آالر  عدم دور م 

 ی توققوز نفر خیکریمی دورور دا

 یاخود



 کی یرمی قورت ساعت کیم گوندوز 

 رسام نفس توز یویرمی دورت وهم 

 به معنی اکراه  وناخوشی میباشد . در چهار دیوان گوید ؛ی ک ر

 گوءرنیرسن اول آیتی هر نجه  گورسم 

 یکر تک هاول نجه گورس منی گرچه

 مریض شدن .و اکراه نمودن .برای کسی آه زاری کردن ؛ی ک رماک 

 جوان . برنا . در چهار دیوان گوید ؛یکیت ؛ایگید

 انتظار دوردیر آی اولوئقتلیمه مژده 

 سی مه روئیکیت وعده ا هدن سون ایلکبیر عمر

حات .ایضایعنی خوبی . ونیز همه دواب پروار را گویند؛یکین لیک

آذاربایجان تورکجه سینده بیر ایشه سون قویماق اوچون )یکون ویرماق ( 

  دئیلیر 

 زاده را گویند . بچه خواهرره همشیباجی اوغلو؛؛ی کن؛ی گن

کنایه از محبوب و معشوق من . ونیز جوان من . در حیرت ؛ی کتیم 

 البرار گوید 

 که یکتیم قیلدی فدا جان سنه 

 سنه  من قاری جانیم داخی قربان

 باب الیاء مع االم 



  یعنی تنها و مجرد؛ی ل ه

آخر شب ماه قوسی که اول جدی باشد که مثلهای هزار و یک شب ؛یلدا

 است .شب چلّه را گویند . موالنا لطفی گوید 

 زلفونون حیرانی من کیم ایلده بیر یلدا اولور 

 آیدا کیم گوردی ایکی یلدا اونی موندان طویل 

ایست که سالطین برسر گذارند . در چهار  نوعی کاله؛ی نک؛ینگ

 دیوان گوید 

 بس دوراوزو قدین گل و سوسن یانای دور 

 گلگون یلک ینک اوسده تک بند سوسنی 

لباسی ایست مثل عبای مولالیان نازک و آستین کوتاه ؛یالک؛یل الک

 از روی جامه پوشند . مصرع

 او گلرنک یالک  توندهکوینه گین برگ گل اوس

ه بدون آب علف را گویند که سخره وچانقیل باشد . در سد کوی لمان؛

 سکندری گوید 

 ایکی یوز اونا صاف یلمان غیا 

 نیمه بوتمای اوندا نیچوک کیم ا یا 

  رعد برق را گویندشیمشک؛؛یلدیریم؛ایلدیریم

نام جنگ آوری ایست که در دعوای اسکندر نه نفر اول ؛ی ل بربری 

  را گشت



 نی درخشانیدنیعایشیلالماق؛؛یالماک

  باد زدن؛کلم  یل   

ستاره را گویند . ونیز نام پسر آیخان ابن اوغوزخان ؛یلدوز؛اولدوز

که بعد از پدر مالک تاج وتخت شد او ششمین خان سلسله مغول بوده است . 

 در چهار دیوان گوید 

 کیم  هدن هجران طریقین ایلیفهم ائدر دیم اشک

 ن خبر ادلدوزاوگئجه آززان تاپسا یول حالینی 

 مار را گویند . در چهار دیوان گوید یالن؛ایالن؛

 یالن تک توالنیریم هر سحر اباشی یانجیلغان 

 یاری یا دوشدوکجه عمروم زلف وقدین پیچ و خمی 

 یاخود

 تنیم دور حلقه زلفی نده ینکلیغ دور طاقیندا 

 یالن  توالنیب هر لحظه بیر خارا شکافیندا ا

  ه هی ایست که رفع سم کندگیا؛؛ایالن اوتویالن اوتو

  مار ماهییالن بالیقی؛ایالن بالیقی؛

حیوان ایست شبیه ؛یالنا آغو وئرن؛ایالنا ؛آغو وئرن

 سمندر 



 حیوانی ایست که رها شده باشد . در سد سکندری گوید ؛ی ل ه

 نیستانی گاهی قیلیب مرحله 

 گیریب اوندا آنداق که شیر ی له 

 یاخود 

 ژیر یله سوران یوخ که یوز مین ه

 ین سالدی گوی طاقینا ولوله ئید

 باب الیاءمع المیم 

 باشدنام طایفه ای از تیره ترکمانیه ؛ی مرالی

.  )پارتدادی(یعنی خراب ومنهدم  شدیومورلدی؛؛یمرولدی

 سلطان حسین میرزا گوید 

 هجر دردینن قرادیر بیت الحزانیم منیم 

 مرولدی بو ویرانیم منیم وسیل اشکیم ایله ی

  خراب و  منهدم شده استیومورولوب؛؛لوبیمرو

خراب ومنهدم میشود . در چهار دیوان ؛مروالرویمرولکای؛ی

 گوید 

 وموروالنرینده ایاقین دور باشیما یچرخ هج

 گور نه لر گتیره دور دوران باشیما سن سیز 



  یعنی خراب و منهدم کردنیومورماق؛؛یمورماک

بجای   ترس ریخته ازصیدیکه در موقع شکار شدن  پرو بالی؛یمتوک

 میگذارد 

 هم خوراک. ونیز هم کاسه . هم توبره؛یمداش

نام طایفه ای از ترکمانیه که در کنار رود ا ترک سکنا دارند سابق ؛یموت

دوازده هزار خانه بودندحال کمتر شده اند چون  تعدادی از آنها به شهر خیوه 

 کوچ کرده اند 

 باب الیاءمع النون 

 گویند . در سد سکندری گوید پشم را ؛ینکین؛یون

 سوزوم آچیبان بوستان تک اینکین 

 قیلیب لطف اگنیمه سالدی ینکین 

ایضاحات . اگنیمه سالدی ینکین . بویوک نوایی اوز خمسه سین یازیب 

قوتاراننان سونرا عبدالرحمان جامی یه گوستررکن اودا اوز خرقه سین 

 شاعیره اتحاف ائتمیشدی اوز سوزه اشاره دیر 

 یعنی مغلوب و مبهوت می نماید . در چهار دیوان گوید؛نکاری

 زمانه اهلی گرچه اویونچی دور ایشی  

 ینکارهم آخراونالرین زمانه هم ائوینی 

 یعنی سهو وخطا می کند . در محبوب القلوب گوید؛ینکیلور



 آزدان آز ینکیلور 

 ینکیلور  چوخدن  چوخ

 ؛میسوزد ؛یانار ینار

. در چهار  )آجار(.تر و تازه ونو)قانات(را گویند  آستین . ونیز بال؛ینک

 دیوان گوید

 اولدی ا کنیم  داخی کوکسوم زخمی فاش  

 کیم تنیم ده دون یوخ اگنیمده ینک 

 یاخود

 دی اگنیم دن یوزوم نی آلماسام ای

 آرتسا ایندی اشکینک نی ینکیم دن 

 در چهار دیوان گوید  پشم مانند.سبک .بی وزن .؛ینگل؛یونگول

 ن ادنن  گورموش بو درد و داغیاا چیخماس اول باغیدت

 ن خاشاکیدن  جسمیم یونگول ادردیم آغیرراق داغید

 هم چنین . بازهم . دوباره . در لیلی مجنون گوید ؛ینه ؛یانا

 نیدور ینه جز و.... آلماق.....)خوانده نشد(

 آتشکده بالیه سالماق 

 یاخود



 ین مست ینه نه ائدیب کیشی قالغای دیریدن چیخد

 اتگه گین سانجیب وآشفته چیرمایان دستار 

 یعنی مغلوب و مبهوت کرد . در چهار دیوان گوید ؛ینکدی

 ا ینکندی هجرین  یآلورداجل نی جان 

 ه اوجاشتی دبیر النجه کیم اول بونون

  یعنی مغلوب و مبهوت کردنییلمک؛؛ینکماک

  در  ب  را مشایعت کرده تا به اتاق زفاف زنی که عروس ؛ینگه

 به معنی مثل و مانند میباشد . در فرهاد شیرین گوید ینکلیغ؛

 یراقلیق صید ینکلیغ ناله قیلدی 

 بو ینکلیغ ناله چون قیلدی یخیلدی  

 یاخود

 ادرد تاقیند نشانتنیم دور حلقه زلفونده 

 ایالن تک توالنیب هر لحظه بیر خارا شکافینده 

 باب الیاء مع الواو

هست . خود یو به تنهایی معنی نمیدهد  کنایه از سرعت؛یو؛یورک 

. یعنی دل و قلب یوروش اورک(حرفی مثل یوروک یعنی تند و تیز . یورک 

 به معنی  حمله و اال آخر 



اگر به سرعت براند و نیز بدواند .و تحریک ؛یوروتسا؛یوروتسه

 بکند 

  اگر حمله بکند؛یوکورسه

  اگر تحریک بکندیوروتسه؛

 حمله؛ یوروش

   وراه بر؛یری

 راه میرود؛یریر 

 ؛راه برانید یریتدی

  شستن. ونیز پشم تابیده شده ای که مثل توپ در آید؛یوماق

 راه ؛ یول

  در راه؛ یولدا

  اگر راهی بشود؛یولالنسا

  همراه. و نیز دوست .و رفیق؛یولداش

امر از بردن هست یعنی ببر . ونیز به کرسی ؛رود؛یوروتءیو

ایضاحات اسگی تورک ن وقیاس کردن . بنشان . ونیز تعبیر خواب و ذ



دیلیننده  یورت قبیرستان دئمکدیر امما یالنیش اوالراق ایندیسه اولکه کیمین 

 در سد سکندری گوید  .وارآالنان ده ایشلدنده 

 شتی بیزینککوار ایندی اوچ 

 یوروردا اینجوک کیم هالک فلک 

 یاخود

 خرامی  نشانانه ابلقی زم

 کامی یورودا شرق تا غرب ایکی 

  مزار . وقبرستان . ونیز وطن و غیرهیورت؛یورد؛

ل یین  نرم . ومالیم؛یومشاق  م 

  گرد . مدور . ونیز دایره؛یوممری

یزی که از قبیل نان و گوشت که پهن و نازک نمایند که ثلث چیوپغه؛

 نداشته باشد . در چهار دیوان گوید 

 وه باغریم نی لبی هجرینده تیغ فرقتی 

 توزونی سپدی اوندا ته بته یوپغه کسدی و 

. و ذن و کنم )یوزوم( راه بروم . ونیزتعبیر خواب؛یورای؛یرییم

 در چهار دیوان گوید  )یوروم(قیاس بکنم )یوزماق(.به فتح اول خسته نمایم.

 له انجم گوزی ینکلیغ یومولمای گوز ایتونی  غم

  گاهی دورار گاهی اوتورار هی یریروه نجه گا

. در سد شدن ور رکت کردن . ونیز حمله به سرعت حیوگوروب؛

 سکندری گوید 

 اونا حق نصیب ایالبان خشک و تر 

 یوگوروب فتع قیلغوسی دور بحر و بر 

 یاخود

 قالمادی بیربیر که یوگوروب آلمادی



 قالمادی یر یرکه یوگوروب آلمادی بیر 

به سرعت رفتنش . ونیز حمله ور شدنش . ونیز  ؛ یوگورمه گی

. در لیلی مجنون در صفت سک  )یوزماقی(ذن و قیاس نمودنتعبیر خواب و 

 لیلی گوید 

 قیلمادی یوگورم مه گی میل هر گز 

 عاجز  قویروغی یوکون چککنده

. وهمچنین )یوز(به معنی صورت. ونیز عدد صد را گویند اوز؛یوز ؛

جانوری ایست درنده پلنگ. واوروغی از ازبکییه . در سد سکندری در 

 ی که بسیار شجاع بوده گوید دعوای بارق بربر

 ر ساری وز گتیریب هینه دئدی ا

 که دئیرلر منی بارق بربری 

یعنی رو آورده است . ونیز به سمتی ؛اوز گتیریبیوزالنیب؛

 . در لیلی مجنون گوید  )اوز توتماق(میل نمودن

 ور آشفته ایچیکا یوزالنیب د

 زور  یریمکدن ایاغیندا قالمادی

. ونیز تعظیم  )دیز چوکوب(زمین زده است  یعنی زانو بر؛یوکونوب

شدن و تعظیم  . به رسم ادب در جلوی کسی به رسم ادب خم تسلیمات نموده 

رسم خوانین اتراک و چین بوده  درمجلس شراب در موقع پیاله دادن . کردن 

 . در سبعه سیاره گوید است

 ه هم ینه قول سوندی جام باده ی

 ه هم یوکونوب توتدی شاهزاده ی

 یاخود 

 شرطینی آماده توت  ساقی ادب

 ه توققوز یوکونوب باده توت الیند

 یاخود 

 ه گیرجک قدح نی مغبچه مست خوش اول که دیرد

 یوکونوب ایلکین تیتردی.......................)خو.انده نشد (

  دشمن؛. ونیز یاغی را گویند؛ی و؛یی

 یوان گوید می شوید .  نیز شسته میکند . در چهار دیوقار؛یووار؛

 نی آسراغیل ای گوز  باشیم چاپاندا اول چابک باشین

 کیم اول حسودین یوقارتک  اولسا فتراکین 

  یعنی نازکی و سستییوپغالیق؛

  یدننابلعانیدن . ونیز فرو برد؛یوددور ماق؛اوددورماق



  غورت دادنیوتماق؛اودماق؛

  سرفه کردن؛یوتالماک؛اوسکورمک

برف زیاد که راه را مسدود بکند .. . امر از بلعیدن هستاود؛یوت؛

  . ونیز کنایه از برنده شدن هست ونیز فرو بردن

  یعنی سرفه کن؛ یوتال؛آسقیر ؛اوسکور

  غورت بده؛یوتقون؛اوددقون

. ونیز ذن وقیاس نمودن . وهمچنین خسته را گویندخواب تعبیر یوزماق؛

 نمودن )یورماق(

در  همینکه راهی شد.د .همینکه روی آورد . ونیز رو کریوزالنجاق؛

 داستان شیخ صنعان گوید 

 ه یوزالنجاق طرب باده دن ساقی ی

 ی لب به لب ینه دولدوردی قدح

 دئدی ایچ ال جرعه ای عالیجناب 

 قطره قالسا بیل ایرماستور حساب 

انسان در آنجا متولده شده باشد . ونیز  ایست مسکن . ونیز جایی؛یورت

ورت اصلینده قبیر و مزار دئمکدیر ایندی سه مزار را گویند . ایضاحات . ی

آذاربایجان تورکجه سینده اولکه کیمینده ایشله نیر اسگی چاغالردا بیزیم 

الق قیشالق دا کوچ آچاندا اورادا اوله نین یکوچری آتا بابا الریمیز هر یا

 شهباسدیریب اوز آتا باباسینا ابدی منزل ائلیینده اورانی وطن ساییب همم

 وطن سایمیشدیالر.در لیلی مجنون گوید  اوزلرینه راقی اوتوپ لیک

 یاره لر ایچره قایناشیب قورد 

 هم اوندا آالرغه طعمه هم یورت 

  راه رفتن؛یوروماک؛یریمک

یعنی بسرعت میدواند . در چهار دیوان ؛یوکورتور؛یوکورور

 گوید 

 یورگوکخورشید ساری یوکورد

 ه وزدن قاجار هر قطرچونکه سرعت واقدی اول ا

 یاخود

 ن هیدایوکوتور مین قویون الر آ دشتینده عشق

 دادور نی بو طرفه نی مجنون حیران هارورکوه

  تحریک نمودنوراه بردن . براه انداختن . ؛یورتماک

 شست شو کننده . در چهار دیوان گوید  .یعنی شویندهیوتمان؛یووان؛



 سپهر یوخ شفق مظلوم قانینا قالمیشدی

 ن کوالک ایمیشاد موجو ن هجر اشکیمااونو یوو

 )توتوشماق(هم راه رفتن . بهم دیگر حمله ور شدن ابیوروشماک؛

  به تعجیل راه رفتن سوار را گویند؛یورونماق

 وصله دار . در چهار دیوان گوید یاماقلی؛یورونلوق؛

 ه خرقم نی حورو رضوان بو عشق پاک بیرد

 اماقلیرینی ییریشتی الر قیلورغه حله ل

 با ایلقار اسب برانند . مسابقه دادن با اسب را گویند  جمعی کهیورتا؛

ایضاحات بیزیم یعنی نیست . ونیز نمی باشد .یوخدور؛؛یوقتورور

 جغتای تورکجه سینده یوخدور سوزونون یرینه یوخدورور سوزو ایشله نیر .

 در سد سکندری گوید 

 وفا یوقتورور  نوایی جهاندا

 رور اونون د ب و رسمی جفا اوخ د

حرف انگاری ایست آیا نیست . ونیز نمی باشد . در داستان مودور؛یوق

 شیخ صنعان گوید 

 یوقمودور  آتینشیخ لیق طوریدا 

 ن اویاتینک یوقمودور آق ساققالین دا

 یاخود 

 یاش ل و اوزدهقاّ اقبو س چون سنه

 هم قاری گلمک اولور هم سنی یاش

ای اردو و کالغ را گویند . ونیز کسی که یقین جقارقا؛؛یورونچی

 کاروان کند

  یعنی شسته استیوبتور؛یویوبدور؛ 

َ  یوالالر؛   اری پر مرغ و غیره را بکنندنند . انگمیک 

و نیز احوالش را سرکشی میکند.یعنی سر میزند . ؛یوقالر؛یوخالر

  میپرسد

 . ونیز در وطن ستان یعنی به قبرتدا؛ریو؛یورتغه

واری ایست چابک . یک نوع راهرفتار به تعجیل را گویندیورتمه؛

   سواران اسب بدان طریق میرانند

راه رفتن اسب را گویند نه تند تند نوع یک یورغا؛ا؛یورغه؛یورق

  بفارسی یوروتمه گویند. را برودهست نه آهسته 



  خسته .و وامانده؛یورقون

 حمله. هجوم . در سد سکندری گوید یوروش؛

 ب یوروش ئیله یالتفات گورمک ا ینه

 دی آلتون گوموش ایایکی داغ کیم 

 را گویند  خسته گی . ونیز وامانده گییورقونلوق؛

 نمایند ت بجهت خوراک دام غیره و گشت علفی ایسیونجا ؛یونجه؛

متوجه شدن . و رو بیلمک؛؛یورونماک؛یورونمک

 )اوز گتیرمک(کردن

.ایضاحات جغتای تورکجه اوز)صورت( یرینه  طی یوز یعنی صدیوز؛ 

  یازیلیر

.  ین کلمه هست ئزدد صد را گویند الف اضافه بجهت تع؛یوزار؛یوز

 در تاریخ انبیاءگوید 

 ن یوزار یوزلر کیشی آیریب اکیم تملق د

  بویوردی کیم گئدیلر دوزلتدیلر

 در فرهاد شیرین گوید .بشوریم . ونیز شسته بکنیم ق؛ایوواک؛یوو

 چکیب دور سعی ائدیب بسیار بسیار 

 ر زینها یوواک باشین ایاق زینهار

 

آالچیق که  قوم را گویند . ونیز انواع خیمه وبزرگترین یوز باشلیق؛

 آن از صد چوب ساخته شود 

درجه ایست در سپاهی گری به فرمانده و مسئول صد نفری یوز باشی؛

 اردو را گفته میشود 

نیز  .و بی شرمی .ی حیایی ب؛یوزسوزلوک؛اوزسوزلوک

 را گوینددریده گی 

کنایه از بهم خوردگی و انقالب را نیز نیست.ویوخدو؛یوقتی؛

ایضاحات بیزیم آذاربایجان . نیز سرایت کردن )اوخدی( و )قوپدی(گویند

جغتای تورکجه میزده بعضی سوزجوکلر بیر  تورکجه سینه باخمیاراق 

جوره یازیلیب امما نجه معنادا ایشله نیرلر ائله بو یوقتی سوزدوه  او 

در فرهاد نجه یازیلماقین قید ائله دیم .  سیراالرداندیر کی آذاربایجان تورکجه

 شیرین گوید 

 کر ارمن ده امری اولدی کاری م  



 که یوخدی گونونونده اونون چیخاری

یعنی چشم بست .  (گوز یومدی)اشاره به بستن چشم هست . یومدی؛

 کنایه از مردن هست . نظامی در فوت دارا گوید 

 سکندر بدین وقت هر چه گفت 

 فت ت گوینده خ  ه بر خواسپزیرند

 حضرت نوایی این قضیه را چنین بیان میکند 

 وندان قبول ائتدی سوز ائشیدجک چو ب

 هم ائشیدی بو سوز یومدی گوز  یین ئد

 اثر میکندسرایت می نماید. ونیز ؛یوقار؛اوخار

هممشه سینده جغتای تورکجه نرم و مالیم کرده است .؛یوموشاتمیش

شعیرین قافیه سین اولماس سوزون  )ز(سوزونون یرین )س(سوزو آلیر بو

الرین هر ایکی یازینی اوخویان تورکجه سینده اولماز یازدیم تا کی آذاربایجان

در  باش چیخادا بیلسینلر . تئز آذاربایجان تورکجه سینن  جغتای ویاخود

 فرهاد شیرین گوید 

 ن پاس ادولی بانو توتوب گوز اوجون

 که خارا کن نیچوک یوموشانمیش اولماز 

. ونیز حال  یعنی به کسی سر زده است؛یوخالمیش؛یوقالمیش

 در چهار دیوان گوید  صله رحم بجا آوردن .کسی از نزدیک پرسیدن .

 انجم اشکین توکر تانک آتدیقجا من تک سپهر 

 یوخالمیش اول هم مگر بیر مهر عالم گردینی 

یعنی سرایت کرده . ونیز بهم آمیخته کرده  ؛یوقمیش؛اوخموش

 ر چهار دیوان گوید است . د

 یر ایماس بلبل و ایل کیم آتشین گل شوقودان 

 گل  خن دیوانه دور کیم یوخوموش اعضاسینداگل

 یاخود

 اق ایماس آنالماز گماهی ت وبن

 سیاهی  اوجونداقلم موش یوخ

کسی را با دست گندم . انگاری مزرعه هست کنده شدنامر ازیولوغ؛

عین حالدا ند را کنده بکنی . ایضاحات و یاپشم گوسف ند و از بین ببرند.بکن

آذابایجان تورکجه سینده یوخسول و مفلس آداما دئیلن سوزدور . در سبعه 

 سیاره گوید 

  ینی کیم کیچیک و اولوقر وک لیوب ینه

  گلیرباش یالین سققالی یولوق

. در تعریف را گویندرا بصورت یورتمه راه بردن  اسب؛یورقاالماق

 گوید رابایقاسب سلطان حسین 



 یورقاالماق وقتی چو سالیب ایاق 

 کبک دری آلیندا آنداق که زاغ

کیف چیزی آگاه  سرکشی نمودن . از کم ویوخالماق؛یوقالماق؛

 شدن . در چهار دیوان گوید 

 مشگل ایشدور ائوده بیر غایب نی هردم یوقالماق 

 ماماقن سونرا ایسده یب تاپاالماندلیک مهلک یوخ

اب رفتن . ایضاحات بیدن و نیز بخوواخ؛یوقالماق؛یوخالماق

ه چوخلو بئله سوزجوکلر واردیر عرب الفباسیندا دتورک سوزوجکلرین

یازاندا موطلق اوخییان گرک نجور تلفظ ائله سین عین بیر فورمادا یازیلیر 

التین الفباسیندا  ون دیلینه سیغماماقینا گوره دیربودا عرب الفباسینین تورک

موطلق  میزی تورکجهاوز بیز چون ولدیرماق ااان قبیزیم چتینلیکریم آراد

 التینجه یازمالییق 

واسلوب را گویند . و نشانه . ونیز عادت . وهمچنین  طرزیوسون؛

سرسامان را گویند .ایضاحات دلی یوسون سوزوآذاربایجان  . ونیزقانون

 .کیمینده ایشلتمک اولور  (مثل مانند)تورکجه سینده ایشلنمه گینه گوره 

 شات گوید مندر

 بویوروق یوسونی بیرده عرضیم یتیردیلر 

 بو ردیف ده ینه بیر مطلع غزل کیم طوریدا 

رو سیاهی . ونیز کنایه شرمنده ؛یوزو قارالیق؛اوزو قارالیق

 بودن شخصی از کس دیگر هست 

  نقاب و برقع را گویند؛یوزلوک؛اوزلوک

ونیز رو در روی هم روبرو شدن .یوزالشماک؛اوزشلمک؛

در قبال  که گویند نسبت به همدیگررادن دو نفر راکر. اعتراف  گرفتنقرار 

 هم باشند 

مراجعت کردن  شخصی به  یوز توتوبان ؛اوز توتوبان؛

 گویند . روی آوردن دیگرراکسی را 

ل وزق را گویند؛یوسک   ج 

ای. نشانه و.  ی. به اسلوب ی. ونیز طریق  یبه نوعیوسونلوق؛

   یعنی مثله دیوانه . یوسونلوق لی . صفت و صورت .د وعادتی

یورک  یاخود .ضاحات ایدل و نیز قلب .کونول؛یورا؛اورک؛

اورک اسگی تورکو دیلینده یوورکدن گلیر یعنی یینی گئدمک اورک یاخود 

 یورک تورکو دیلینده کونول دئمکدیر . در چهار دیوان گوید

 آنداق یدیالر دیشالشیبان  اوره گیم ایتلرین



 اورک  ه گلمکدهآالر آلین ینه یوختورکیم 

 یاخود

 ی زخمی لریندن مندن بیر ایماس اوز اوراگ

 که داغ باغیرینی زخم ائیله دی فرهاد  هر نجه

باال . ونیز بلندی . ونیز مافوق . در فرهاد یوقاری؛یوخاری؛

 شیرین گوید 

 ارراق؛گورسه دیب چون رخشی نا درد یوخ

 ن گرد اچیخاریب المکان میدانید

 یاخود

 اوترو رو ایتکای آنینک فتوح  کیم

 اق ممدوح که شرحینه بیر دم یوخار

  نرم. ونیز مالیمیوموشاق؛

 گویند . در سد سکندری گوید را مشت گره کرده ؛یومروق

 کوکسونده قالیب یومروق اورنی غه داش 

 ا و........باش......)خوانده نشد(دوروب یر اوزره بورک 

را گویند . ایضاحات تومان  ونیز عدد ده هزار  مین؛؛تومانیوز

ایندی سه ایراندا پول  اصلینده مغول تورکجه سیدیر یعنی اون مین دئمکدیر 

 . در فرهاد شیرین گوید  تومن  ایشله نیر 011اوالراق واحیدی 

 دوکون رچو گوزگو سرینی آنالییب یوکو

 گوردون  گوروب گوزگوده گورگون هر نه

ونیز وضع دادن خمیر غیره وضع کردن . ونیز سرشتن . ؛یوغورماق

 را گویند 

  ضخیم . کلفت؛یوغون

  یعنی سرشتیوغرولوش؛؛یوغروش

  بستری کردن؛ی وقماق؛یاتیرماق

در روغن نازک. ونیز نوعی از نان  هست که اینجه؛؛یوقا؛یوخا

 پخته میشود

د هست . ونیز امر حرف تردییوق ایسا؛یوق ایرسا؛یوخسا؛

ایضاحات جغتای .به معنی ا لال اگر باشد اگر نباشد . ونیز از نبودن هست .

تورکجه سینده بو سیرادا یازیالن سوزلر ده اصل سوز تک یازیلیب دایاق 

 گلیر ایسا دورور ایرساسوزجوگو سونرا یازیلیر مثال یوخ ایرسا . وار ایرسا

یوخسا  لر یاپیشیق اوالراق بئله یازیلیرامما آذاربایجان تورکجه سینده بو سوز

  سه دورورسا وارسا گلیر



  و نیز بی چیز را گویند. مفلس  ؛یوقسول؛یوخسول

مفلس بودن کسی که فقیرنداری . ونیز یوقسوللوق؛یوخسولوق؛

 وضعیت مالییش خوب نباشد 

  نداری؛یوقلوق؛یوخلوق

  سر باالیی؛یوققوش

له؛یوک؛  بارش 

 بار کردنیوکلمک؛

 کوچک را گویند برادر؛یوکوچی 

که  پنبه در آن گذارند . در چهار دیوان  لباس پاره و مندرسی؛یورون 

 گوید 

 چیرمابان بیر ایگیت صراحی آغزینی ای پیر دیر 

 هاردا گوردون کیم اوزولموش چاک خرقم دن یورون 

 یاخود

 مست من لیک اوتامان دکمه تاج ائیله سه شیخ 

 زهد گونی آرا خرقم دن اگر دوشسه یورون 

کرد . واز دیده   خوابید؛.ونیز سر کشی یوخالدی؛یوقالدی؛

 گذارانید 

دیده ازنخوابید . سر کشی نکرد . و ؛یوقالمادی؛یوخالمادی

 نگذارانید

یعنی از باال . واز فوق . در لیلی مجنون ؛ یوقاریدان؛یوخاریدان

 گوید 

 ایکی قاراقوش یوخاریدان ایندی

 قیلدیالر ایکی جوانه نی قوت 

 ونیز خواب را گویند . امر از نداشتن هست . یعنی ندارد .؛ یوقو؛یوخو

 در لیلی مجنون گوید 

 سیز هم گوررسیز مویوخسا یوخ مو 

 اوق سو  یا گلدیک منین گوزومده

 . یعنی راه برواه رفتن هست امر از ریورو؛یری؛

  و رفیع.سنگین . پر محتوا . بلند مرتبه یوکسک؛



ونیز پاره و قطع چهره تو . ونیز صورت تو .یوزونک؛اوزون؛

 در چهار دیوان گوید  چنین شنا بکنید.نماید.و هم 

 وز اوزون اوزره زلف زلفون حلقه سیندن ا

 دین ایچره کفر حلقه کفر ایچره دین اولور کشور 

یعنی رو مزن . ونیز اسرا رنکن . در ؛ویرمایوز اورمه؛اوز

 چهار دیوان گوید 

  شوخ زاراولماسن هر طرف ای یرماواوز 

 قرار توت نفس بیقرار اولما سن

 زیادفراوان . ونیز انبوه  بسیار .چوخ؛آرتیق؛؛کوشیو

 یول؛راه . ونیزسلوک و روش . در چهار دیوان گوید 

 ور ه دارکیم و دااحوالین گوز آچ اشک ازل مست  ساج اوز

 یره آتین آخساق یولون داشلیقوزون خیره توقونک تگ

  راه دادنیولونماق؛یول وئرمک؛

   دنز راهنمایی نموروانه کردن . ونی؛یولداماق؛یولالماق

  را گویندپیغبر.ائلچی . مرشد  .ونیز راهنمایوالواج؛یاالواج؛

. ایضاحات کسی کارش راه رفتن باشد.مسافررا گویند یولچو؛؛یولچی

  دئیلیر  ذاربایجاندا یالنیش اوالراق دیلنچی یه آ

  ببر.جانوری ایست درنده که بزرکتر از شیر باشدیولبارس؛

 م باشد .....)خوانده نشد(......که هیز؛یولغون

روانه کرده است . ونیز فرستاده است . در سبعه یولداب؛یولالییب؛

 وسیاره گوید 

 بینو قولداوقاصد آتالندیریب ا

 ب یگلن یول ساری یولدا اوزو

 موش را گو.یند . در سد سکندری گوید یومران؛سیچان؛

 یومران نی شیر ژیان فسون ایله

 ه صالبتده بیربیان گوزبیرد

  راه من . ونیز میرآب را گویندیولوم؛

  غیره امر از بستن هست مثل چشم بستنیوم ؛

  چشم بر هم نهادن و نیز چشم بستنیومماق؛

 غلطانیدن . ونیز غلط دادن گ رد مدور کردن .یومالالتماق؛



  غلطانیده شدنیومالالنماق؛

 نرم شدن . ونیز  مالیم گردیدن یوموشانماق؛

  . ونیز رام نمودن نرم کردنیوموشاتماق؛

 

  شستن. ونیز پشمی که ریسیده شده  مثل توپ گردشده باشدیوماق؛

 

  غلط دادنیومماالماق؛

 تراشیدن هست . اگر بتراشدامر از  ؛یونآ

  تراشیدنیونماق؛

شیده . ونیز چوب خام . ونیز کنایه از آدم کله شق اناتر؛یونولمامیش

 هست 

  امر به تراشیدن دادنیوندورماق؛

  مرغ موش گیررا گویندرانچی؛یوم

بازی ایست از درنده ونیزحریس.وهمچنین یورتیچی؛یرتیجی؛

باشه بزرگ تر هر جا حیوانات میمیرد بر نعش او حاضر شود . الشخور . 

 در محبوب القلوب گوید 

 عالی همت شاه بازی دور بلند پرواز 

 بی همت سیچقان صیادی یورتچی تاز 

 گی شونقار مسکنی شاه نین بیله 

 بدن سوموگی  ائیلنمیش نیورتچی مقامی اولو نو

روانه کرد . ونیز  براه انداخت .در سد سکندری یولالدی؛یولدادی؛

 گوید 

 ایکی گنج حکمت اونو یولدابان 

 اردیالر اورنک اوزه قولدابان چیخ

 یاخود

 عنایت الهی قولدادی 

 یولدادی  و توبه هدایتی ده

   س نمود. ونیز ذن و قیاخسته کردیوردی ؛

 خسته شد . در فرهاد شیرین گوید ؛یورولدی

 لب دور ایاغی  چو یورولدی لبا

 یل دماغی ایچره ددی بزم شقیزی



   .ونیز کنایه از آرام نمودن شخصی هستنرم کرد؛یوموشاتدی

 یونجه وعلف . ونیز سالی از سالهای ترکی هست؛یونت

 ان گوید در چهار دیوپشم مانند.سب ک . ونیز بی وزن . ؛یونگول

 داغی غم یخیر هرآغیر وزنیدن دور سیل 

 یونگولوک فرطی دن بر باد اولور قوملوق توپراقی

  آشیانه . ونیز نام طایفه ای از اتراک النه . و؛یوا؛یووا

 را گویندغسال خانه ؛یووسغه

  مینویسندآن قلم را گویند با ؛یووش

  محو ونابود . ونیز معدوم  را گویندیویماق؛

شسته شدن .ونیز محو ومعدوم شدن که یوخ اولماق؛؛یویولماق

 فنا باشد . ونیز آنچه که موجود نباشد 

 نرم نمیشود . در سد سکندری گوید ؛یوموشانماس؛یوموشانماز

 آزرم ایله  ورسه ایش بیتمزوگر گ

 دمیر یوموشانماز یوز بئله گرم ایله 

 باب الیاءمع الیاء

 . در فرهاد شیرین گوید خورده شده . ونیز زده شد ه؛ییکان؛ییلیب

 فلک دن تیغ بیداد  ینجانی ییی

 بال افالکی فرقت داغی فرهاد 

 کنایه از خود خوری ایست . درچهار دیوان گوید ییشیب؛

 له خوشدور ییشیب مونکراشیب کیمسه یاری ای

 یانسا گاهی چیرمانیب اولدورسه گاهی یانداشیب 

 خورد؛یدی 

 خورانید ییدیردی؛

 در لیلی مجنون گوید  خورده است .ییب؛

 حالیم غمی ییب قویارمو ایکن 

 گوز مردمینی اوریارمو ایکن 

. انگاری دو تا آهن بر اثر سابیدن ده شدن خور؛ییلماک؛ییلمک

 همدیگرا بخورند 

  و نیز بزیر کشیدنپایین آوردن ؛یندیرمک؛اندیرمک



  نو کردن . ونیز تازه نمودنلتمک؛ ینیینیلتمک؛

خودرا  اگرمفصل ن را گویند زنان با آن در باد زیل پی؛ییلگوج؛

 خنگ نمایند 

  شتی را گویندباد بان ک؛لکانییلکان؛ی  

. و )ییخ(. ونیز بیاندازامر از جمع کردن هست . یعنی جمع کن ؛ییغ؛یق

 خراب کن 

  بجای خوابگاه دیگر رفتن ونیز.را گویند جای خوابگاه یاتاق؛ییوت؛

 باشد )ایل(. در چهار دیوان گوید باد را گویند . ونیز سال ؛ییل ؛یل

 دن سو چیخاردین طرفه دور ییل نی تیز ائیله یب که اوت

 وئردی التیام  لیک توپراغی اونون گوزلرینه 

یعنی سالهای متمادی . موالنا ایللرجه؛ییالرجه؛ایللریجه؛

 لطفی گوید 

 هردم ای گوز یاشی اوز گورمای منی قاش ائیلمه 

 آلتون اوسدونه رجهدولتیم نن آغنادی ایل

 دیوان گوید چهارییل؛ایل؛سال را گویند . در

 آی ایل  رب اول حسن وجمالی اوجوندا یوزمینیا

 بدیل  هجمالینه زوال اولسون نه حسونون نه

 موالنا لطفی گوید 

 زلفونو دوز حیرانی من کیم ایلده بیر یلدا اولور 

 بوندان طویل گئجه آی داکیم گوردی ایکی یلدا 

متورم شدن . وباد کردن . ونیز کنایه از تفرج ؛لنمکییلنماک؛ی

ونیز خودرا به خوشحالی دور زدن . اظهار شوکت کردن . کردن از روی

 در چهار دیوان گوید  باد دادن .

 نه یلنمک دور ای شه مور خیلی تک سپهر بیرده 

 سلیمان تک بو وادی ایچره سو اولدی چندین لر 

ه  َ ی بخور . ونیز کلمه رابط هست در امر از خوردن هست . یعن؛یی؛ی 

 آخر کلمه واقع شود . در فرهاد شیرین گوید 

 دی متصل گفت و شنودی بو ای

 دی مرادی خدایی دن اوغول اول

 شعرر .رو  عظیم . با هیبت . س  یعنی بزرگ . ؛ییکه؛ی که

 مکس دئیسه سینار  شیشه سینه پرّ ن کونلومو

 دلبریم یوکلر اونا ییکه ییکه غایه الری 



  . آنچه که قابل خوردن باشدخورده نی ی مک؛ییمک؛

بصورت  خورده نی هست کهسبزه ملیک؛ی  ییملیک؛

. در آذاربایجان  خودروست.اهالی آرا کنده هم خام و پخته اش را میخورند

اواخر بهار بعمل آمده زنان ودختران آنرا چیده سبزی پلو درست کنند . 

 آالال شنبک هم گویند  بفارسی

را گویند . ایضاحات آذاربایجان تورکجه سینده جات میوه م عموییمیش؛

 کشمیشین قوروسونا دئیلن سوزدور 

  گویندهم که بفارسی کویج باشد زالزالک ؛ییمیشان

 ونیز باز نمیگرددیعنی گشوده شدن آچیلماق؛ییشیلماق؛

امر از خوراندن هست . یعنی بخوران . در محبوب ؛یردییتیرد؛ید

 القلوب گوید 

 نکیز یتکورور تیالما

 و ییمانکیز ییدورور 

  ما بخوریم یعنی ؛یکییبیزییکا بیز؛

 خوردیم دیک؛ییدیک؛ی  

. در  تو بخورامر از خوردن هست . یعنی یه سن؛؛ییکاسینی

 قطعات گوید 

 ساقیا آینه گون جام یریت 

 بیر دم ائتگیل منی اسکندر جم 

 که نه جم قالدی نه اسکندر 

 ر دم غم بی آرزیما س کیم  ییکاسین

  یعنی شماها بخورید؛ ن سیزییینکیز؛یی

 امر از گشوده شدن  هست . در چهار دیوان گوید ؛آچ؛ییش

 یار هجرینده بوگون جسمیم اولوبدور تار تک 

 آچ ائت بو ایکی رشته نی بیربه بیرای فلک رحم 

ونیز باز شده یعنی گشوده شده است . ؛آچیلیبدور؛تور ییلیشیب

 گوید در چهار دیوان است .

 دلیل اولور که کونول نی قیلمیش اولغاسین آزار

 بو کیم سالسل زلفون توکونلر آچیلیبدور

در فرهاد شیرین . یعنی باز شدد . ونیز گشوده کردند ؛آچیلدی؛ییشتی

 گوید 



 تاپیب اول شهر آرا بیر طرفه منزل

 ل ده محمل دور منز ی آچیلدیروان

 ز گشایی. یعنی باامر از گشودن هست آچیلیش؛ییش ؛

در سد باز نمیوشد .یعنی گشوده نمیشود . آچیلمیر؛ییشیلمای؛

 سکندری گوید 

 ایدی ناقه دن محملی آچیلمیش 

 یر اون گونده بیر یر ایدی منزلی ب

 ست ن ج  یدای رسنی جهازییشد

 ست ه باغالدی ر  اوز ائوینی د

 یاخود

 نی ان رسن دن ییشتی آت بوینو

 عزم ائتدی هوا قیلیب وطنی

  یعنی گشودن . ونیز بند گره را گویندآچیلماق؛؛ییشماک

 یعنی گشوده است . در چهار دیوان گوید آچیبدیر؛؛ییشیماک

 رزم دن کمر نازک تنین قیلسام خالصآچیبدیر

 ن ادیگلگون قبا سرو سهی رفتارچکیبن 

به لغت مغول رهبری و قالووز؛یاووز؛؛ییشیالمیشی

 نمایی را گویند هرا

 لغت به اتمام رسید . شعر این یهجری قمر 0911بتاریخ 

  بو نکته پیتیلدی درد ایله

 کیم اوز ائدیم آخر سوز کیم نجه

 اوتلوق دل آه سرد ایله

 یم آخر م توکه دغالدیآغالدیم آ

 توضیحات
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